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B• k 1. • Adi• V J Profesyonel Olalım Mı ? 
ır Ban . a çın ıyey~ • e Milli Takı~ Kaptanı 
Meclise Müracaat Edddı Bu Fikre Taraftardır 

Mevduat Sahipleri Paralannı istiyorlar Fakat Zeki Bey D~ha .. E~el Mühim 
Haber aldığımıza göre, elyevm ~ • • Şartlan ilen Soruyor 

tasfiye halinde bulunan Ticaret Eskı AdVye Ve- Futbolde profesyonel olalım 
•e Sanayi Bankasından alacakh ki)• • T k • • mı? Bu a.ıal bugiin ıporculana 
olan mevduat sahiplerinden bir ının a nrı fikrini kurcalıyan bir çengel ha· 
inamı, Bankanın mes'ul şahsiyetle- lindedir. ÔnOmllzdeki Umumi 
ri hakkında Adliyeye müracaat Sah Günü Fırka lçtimaında Spor Kongresinde de mUzakere 
etmişlerdir.Ayni zamanda lstanbul Müzakere Edilecek mevzuu te,kil edecek olan bu 
T"ıcaret Mlidörlüğiine ve Millet Ankara, 10 ( Husul )- Eski mesele etrafında maruf sporcu-

Meclisine de birer iatida verilmiftir. Adliye Vekili Mahmut Esat Bey lanmızın ıimdiden mntalealanm ~ 
Öğrendiğimize göre, Millet tarafından Halk Fırkası Grup ağrenmek istedik. Bu maksatla \ 

Meclisine verilen istidada mühim R iyaıetine Masonlar hakkında açtığımız anketin ilk cevablDI 
noktalara işaret edilmektedir. bir takrir verilmiıti. Bu takrirde diln neşretmiştik. 
Bu Bankanın Barut İnhisanndan Mahmut Esat Bey hllkOmetin BugDn F enerbahçenin kaptanı 
600 bin lira alacağı bulunduğu, T6rk Masonluğu hakkında ne ve milli takımımızın senelerden· 
Bankaya ait olan bir çiftlik kartı dilfllndfliünli soruyordu. Alınan beri merkez muhacimi Zeki Rıza 
Lk tutulmak suretile Ziraat ve it haberlere göre, takririn Fırka Beyin cevaplarını neşediyoruz. 
Bankalarından 500 bin lira alma- Grupunun önDmllzdeki lalı ginkll Zeki Bey sporun idari cephesin-
bileceği bildirilmekte ve bu pa· içtimaında mevzubaha olmuı çok de de bllyilk bir mevki ve nti-
ralann mevduat sahiplerine ve- muhtemeldir. Bu mllnuebetle fuz sahibidir. Bu itibarla fıkirleri 
rilmesi talep edilmektedir. Elyevm tasfiye hallnde bulunan Dahiliye Vekili Ş8krB Kaya Be- dikkatle tetkika değer. Çok sarih 

Ticaret Mlldürlüğüne verilen T. ve Sanayi Bankası yin izahat vereceii alylenmek. ve vazıh olan cevaplanm bu all-
latida da ise şu iddialar vardır: !erinin haldan üzerinde fuzuli tedir. tllnda okuyacaksınız. Zeki Bey 

Bankamn sermayesi bir mil- tasarruflar yapılmııtır. ıuallerimize hep bir arada 111 
yon liradan ibaret iken sermaye- Ecnebi bir memleketten, tab- cevapları sıralamaktadır ı 
linin iki misline yakin bir para sil edilmek llzere gelen bir poli· - .. Meml~ketimizde yırmı 
ıntllkiyeti ıllpheli bir ormana çenin parası mahalline gönderil· seneyi aşan bir zamandanberi 
Jabnlmışbr. Halbuki Bankanın memia. ve Buka buna temellük tatbik edilen spor, bidayette 
alzamnamuiae ıiıe, aermayui- etmiftir. amat6rltlk eaulan llzeriae bqla-

. yGzde onundan fazlam pyrl- Balika tuafindwa zı...t Ban- mq ve baglbıe kadar o pldlde 
enkul emlike yatınlemaz. Halkın kasına klll'flblwz cek ketide yllrnmlltt6r. Amatörl&k esaslan 

emanet ettiği paralan, mllracaat edilmiştir ki bu hareket takibab bugline kadar bauaa bir ıekilde, 
laaıinde verebilmek için mevdua· müstelzemdir. daha açık söyliyeyim, taassup 
tın yüzde kırkının kasada muha- Ticaret Mildürlilğll ve MOd • derecesinde muhafaza edilmiştir. 
faza edilmesi lizım gelirken huda deiumumilik bu iddialar etrafınd-- Biltün spor nizamlan ve tali-

Feaerbahçe kaptaaa 
Zeki Rlu .. , 

zihniyeti berine tamim edilmlr 
tir. Bu aebepledir ki buglbı blltb 
fikirlerde profesyonellik auabab 
olmayan, çirkin bir hareket gibi 
tellkki eclilmeldecllr. Hatta bu 
vadide daha ileri gidilmiflir. 
Buıüo profesyonellik Ttırk apor 
nizamlan auıcibince cezayı, tec
ziyeyi mlltelzim bir harekettir. 

Hal& uki spor derecesi ilerde 
olan, müteklmil bir mertebeye 

çıkan memleketlerde profesyo
nellik gayet tabii bir tekilde 
kendisini empoze etmiftir. Deyapalmamııbr. Banka Müdürü tetkikata başlamışlardır. Bankar 'nameleri koyu bir amatörlllk 

Şaban Beye elli bin lira ikramiye idare Meclisi Reisi Arif Pa'S' -====~===================-
...,rilmek IUretile mevduat sahip- Parise gitmiştir. f em m uz da n iti b ar en 

(Denmı 11 inci aayfada) 

lzmirde Bir Mubayaa '8krllk•n•ır Şeker Hayli Ucuzlıyacak 
1şinde Acele Davranılmış Dünkü Cinayetin 

Hakiki Sebebi 
Liman Ve Körfez Şirketi Ucuz Nelerdir.? 

Vapurları Niçin Reddetti? Dllıı saat on ikide Divanyola
nu Babılliye rapteden Tlrbe 
6ntlnde tllyler Drpertici bir cina• 
yet olmuttur· 

Haber aldığımıza göre &niimllzdeki temmuz iptidasında gerek 
ıehrimizde, gerekse diğer mıntakalarda teker yeniden boUqacak ve 
bunun neticesi olarak fiatler hiueclilir derecede ucuzbyacakbr. Veri
len mal6mata gke temmuzdan itibren piyasada toz şekerlerin toptan 
fiab 34, kesme şekerin toptan fiah da 37 kuruşa dllşecektir. Bu ta
havvilllin sebebi kontenjanda yapılan tadilAttan ileri ıelcliği haber 
verilmektedir. 

lzmlrcle kllrfez vapurlarından biri 
lzmir, ( Hususi ) - Şehrimiz

deki Körfez ve Liman işleri ln
hiaarı, körfez dahilinde işletmek 
ltere iki vapur satın almıya kar., verdi. Vander Hilst namın
daki Holanda Şirketi namına 
Suat Beyle, Almanyada birkaç 
•apur şirketinin mümessilliğini 
,.,_n Ali Haydar Morgil Bey 
hıİ vapur itine talip oldu. Her iki 
llalaıeuil de teklifnamelerini, va• 
~arın vaııflanm bildirdiler. 

ez ve Liman itleri Şirketi, 
~~ıe aabnalacajı. vapurların 
-• ._.... •• mGa.lc•• prtlarma 

ilAn etmeden derhal Van der Hilıt 
Şirketi milmessili ile anlaştı. Bu 
şirkete, adedi 105şer bin liradan 
iki vapur sipariıine karar verdi. 
Teklif edilen vapurlar az mlla
tameldir. 

Fakat mesele burada bitmiş 
değildir. iddialara göre Karfez 
Şirketi bu mubayaa kararını ve
rirken fazla acele davranmış, 
sebebi izah edilemiyen bir istical 
göstermiştir. 

Halbuki Almanya vapur acen
talarl namına te,ebbllle giriten 

(De•ama il inal .. ,, • ..., 

Zavallı bir kadın, zalim bir bı
çak darbesile kalbi parçalanarak 
aldlhGlmaftilr. Cinayetin kurbanı, 
10 sene evvel bir hic:liaede ıehit 
dllten Polia Recep Efendinin 
refikası Fatma Sabiha Hammdır. 
Katil maznunu da, Vefada triko
taj fabrikası yanında oturan Bur
salı marangoz Hacı Mahmut oilu 
lsmaildir. 

Hadi• Nasıl Oldn 7 

Tesadüfen hadise mahallinde 
bulunan bir muharririmiz hidiseyi 
şöyle anlatmaktadır: 

Bol paçalı, uzun bıyıklı, göz· 
leri dC>mDş bir adam, fakir kıya• 
fetli bir kadıncağıza yumruklarına 
sıkarak bağınyordu: 

- Sana eve dön diyorum .. 
Demirden bir el kadımn bileğine 
ıarılch ve kadını 15 adım kadar 
aDrilkledL Kadıncağız: 

- Bırak beni Allah ııkma.. 
Diye yalvanyordu. Mlltecaviz ka· 
dının il.zerine abldı. Yumruklan o..... 11 .... •Jfada» 

1 Lep Demaden !... 1 
-------=~~~---------

Hanım - Bu akpm da•etlilerim var. Yemeli ona g6re hurla. 
Atça - Da•etliler bir daha plalnler mi, ......... mi? 



(Halkın Sesi Günün Tarihi 

Bulg~lann Teşeb-ı~,~~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~ 
I Kaybolan Kamarot 

Bulunamıyor büsü Münasebetile Adliye 
Bulgaristaudaki "Türk Harsiy t 
-.e Edebiyat ,, Cemiyetinin son 
asır Türk pirleri hakkında tet
kikat yaphklarını, haz.ırlıyacıak
ları l.ıüyük ilmi eser için şehri
mizde tetkikat yapmak üzere 
bir mur::.hbas günderdiklerini 
dünkü nüsbamn:da yazmışbk. 
Bulgar cemiyeünin bu faaliyeti 
hakkında halkımız şunlan söy
lemektedir: 

Avni Bey - Taksim Sıruerviler JJ -

- Bulgaristandaki Türklerin 
kurduklan ( Türk Harsiyat e 
Edebiyat ) Cemiyetinin son asır 
Türk şairleri hakkında bir tetkik 
eseri hazırlamak üzere fstanbula 
bir murahhas gönderdiklerini di.in 
gazetede okuduğum zaman ı ,. 
yalan söyli eyim benim milli gu· 
rurum kabardı, 

Bu çalışkan ıırkdaşlanmızı 
takdir ve tebrik etmemek müm
kün müdür? Lisan ve din gili 
anzi amillerden sarfmazar edi
lirse esasen Bulgarlann da T u
ranlı bir kavim olduk1arı yani 
kan knrd~i oldukları etooğraf ya 
alimlerince tesbit edilmiş bir ha
kikattir. 

Şair ve ediplerimizi bu "'nr
deş millet arasında neşredecek 
el n bu cemiyetin teşebbüsü bize 
de bir ibret dersi olmalıdır. He
nüz böyle umumi bir tetkik ve 
iu., if yapmış değiliz. 

~ 
ja hıfa Remd Bey - Muallim Baya:zıt 

S f aparbmanı -

- Dün bizden ayrılan Bulga
ristandaki Türklerin bu asil ve 
necip teşebbüsleri benim bir çok 
milJi elemlerimi dindirdi. 

Demek ki Türk ırkı, istilalara 
uğrasa da milli varlığının dam· 
gası olan lisanını hiçbir suretle 
feda etmiyor. Onu başka diller 
yutamıyor. Esasen umumi tarih 
bunun pek canh misa11erini kay
detmiştir. 

Abbasi saraylarına giren 
Türkler Bağdatta, Mısırda Türk
çeyi ve Türklüğü hakim kılmış
JarcL. Türkün bu temsil edici 

te · henüz sönmemiştir. 
Bu ateş her felaketi ve her 

iStilAyı eritebilecel~ bir kudreti 
haizdir. Yaşasın Bulgaristanlı 

Türkler diye bağıracağım geliyor. 

Süleyman Sudi Bey • 8u1tan IIm F.u· 
tıkdib'i 14 -

- Bulgaristandaki Türükler 
istilaya uğradıklan halde lisanla
rını ihmal etmemişlerdir. Türk 
harsını ve edebiyatını tetkik 
etmek iç.in bir cemiyet teşkil 

etmiş1er, fstanbu1a bir heyet bile 
göndermişlerdir. 

Bu heyete her türlü teshilah 
göstermek, hazırlayacakları eser 
lÇın esaslar vermek milli bir 
vazifedir. • 

Koridorunda 
Tokat Faslı 

Dün Adliye koridorunda 
Üçüncü Ceza Mahkemesinin önün· 
de bir dayak hadisesi olmuş, bir 
madam iki .kişiyi tokatlamıştır. 
Hadise şudur: 

Kredi Liyone Bankası me
murlarmdan M. Andryanoviç 
şimdi Amerikada bulunan bira
derinin iki çocuğunu almış ve 
tahsil iç.in Yugoslavyaya gönder-

miştir. Biraderini bırakt ğı Madam 
De pina bu ~at aleyhine Üçüncü 
CA::za mahkemesine bir dava aça
rak çocuklarım i:.temi tir. Dün 
de muh kemeleri <levam etmiş 

ve bazı şahitler dinlenmiştir. Ma
dam mahkeme salonundan çıkar 
çıkmaz !hemen M. Andrya
novıçm üzerine atılarak to
katJamrya başlamış ve göz1üğü
nu kırmıştır. Ayrıc şahit olarak 
dinlenen Madam Kıiryakiçeyi -de 
tokatlamış ve saç.lnrını yolmuştur. 

Bu s:rad yeti en Adliye pcHsi 
badisenlıı büyümesine mani ol
muştur. 

Propaga da 
ltaly,da Yerli Mallarımız 

~eşhir Edilecek 

Türk mahsulat ve mamulatuu 
ecnebilere tamtmak iç.in İtaly.ada 
Ven edik civarında Lido adasında 
reklamlar ve propagandalar ya
pılması için tetkikata girişilmi tir. 
Bazı ticaret mümessillerimiz de 
bu fikri muvafık bulmaktadırlar. 

Lidoda esaslı bir şekilde 
Türk malı prcp gandası yapıla
caktır. 

Bir iıan 
Ve ir Dava 

Dördüncü Vakıf l anında ko
misyünculok r.apan Behçet !Bey 
gazetelere bir ilan vererek altı 

kuruşluk bir posta pulile ken • 
sine müracaat eden ıişs-zlere iş 
vereceğini söylemiştir. 

Bu ıilan üzerine komisyoncuya 
müracaat eden Hi i Bey ıİs n
de bir zat kendisi e iİş ver· e
diğini ileıi ıSÜrerek .aleyhinde ıbir 
dava aç.mastır. 

Hariçtsn Yam t.üracaa11ar 
İııgiltere tacirler.iııden baz•lar1 

harıci ticarel ofisine müracaat 
ederek Türkiyeden meyankökü 
almak istediklerJni bi!dirmkJeri 
gibi, bazı İspanya tacirleri de 
pamuk, tiftik, kuru sebze ve ha
bubat almak istemektedirler. 

Son f>ostanzn Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - Ne elersin Hasan 
Bey... Nihayet şu buğdaya da 
nazar değdi. 

2 - Aman ne ucuzlu'k, 
sevinip dururken .•• 

1 Buğ ay Niçi~ Yükseliyor? 

Piyasada Garip Bir Satış 
Usulü Keşfedildi 

-----·-~ 
Son birka~ gündenberi şeh

rimiz piyasasmd buğday fiatJe
rinin mühim bir yükselme man
zarası gösterdiğini dün bildir
miştik. Bu tereffüün muhtelif 
sebeplerden husule geldiğini 
araştıran bir muhnrririmiz, satış
larda i bazı garip usulleri mey
dana çıknmnşbr ki, bu usul de 
şudur: 

Borsa vasıtasile pernkendeci
Jere sablan buğdayfar, Haydar
paşadan geldikten sonra bir 
müddet için fiatler düşürtüliiyor 

ve neticede elde meveut bir kı
sım stok buğday~ muhtemel bir 
tenezzülden korkularak derhal 
s 1:ılıyor. Fakat bu fiat düşkün
lüğü tnbü bir sebepie değildir. 

Sö} lendiğine göre isimleri he
nüz anlaş lanuyan bar.ı buğday 

t cirlcri, bu usulü kendi menfa
ctierine uygun olarak ortaya at
ını r<i r. Bunlar, fiatin düşüşile 
eller n eki mah stok olarak saklı
ycrl r \"e birkaç haftalık borsa te-

mevvücünü takip etmİ} e baş1ıyorla • 
Bunlar ilk fırsatta buğdayın 

piyasada azalmasile, bu tacirler 
elJerindeki stoku ortaya atıycr 

Oç Devlet 
Ticari 1\ iinasebetlerimiz 

T etltlk Ediliyor 
Türkıiye ile Yunanistan ve 

BulgariStun ara daki ticaret 
munasebl"tlerini genişletmek için 
ı~tkikat yapılmaktadır. Tesbit 
edildiğine göre r"urkij eden Yu· 
nanistana her sene ıon milyon 
"ra kadar ihracat yapılmaktadır. 

Ba miktann rtbnlacağı - mit 
edilmektedir. Tetkik komisyonu 
işini bitirir b;tirme.z, Yunan ve 
Bulgar murab'haslarmın da iştira
kile 'umumi bir ıt:opfantı yapa
caktır. Bulgar ve Yunan murah-
as1arı yakinde chrıimize gele· 

cektir. 

Camcıların istedikleri 
Son zamanJarda şehrimizde 

cam fiatlerinde baz• tereffülcr 
hisıl olmeşhır • .Şehrimizdeki cam 
..tüccarları, Ticaret odasına müra-
caat ederek cam fiatlerindeki 
'rereffüün sebeplerim e kendi 
ticaretlerine verdiği zararı an1n· 
tacalrlar, gümrü'k rnunme1elerinin 
'bir an cvve1 yapılması için oda· 
mn tavassulunu istiyeceklerdir. 

l 

"e bir anda fiab yilkseltiyorlar. 
Fakat öğrendiğimize göre Ti

caret Odası ve Ziraat Müdüriyet
leri bu işin tahkiki için bazı yeni 
tetbirlar almıya karar vermişlerdir. 

Dün Haydarpaşaya 36 vagon 
buğday gelmiş ve kısmen satıl
mışbr. Fiatlar da evvelki güne 
nazaran büyük bir temevvüç 
yoktur. Buğday satışlarmm bir 
kaç göne kadar tabii fiatini 
bulacağı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan yeni sene buğ
day mahsulü hakkında izahat 
almak istediğimiz bir buğday 
taciri bize şu malümah verdi : 

- Önümüzdeki sene içinde 
mahsulün ne dereceye kadar 
dolgun veya yolcsul olacağı he
nüz malüm değildir. 

Fak t havaların bozukluğu 
devam ederse, mahsulün bir ınik· 
tar az olacağı tabiidir. Buğday 

zeriyatının bu sene, geçen seneye 
nispetle daha az olduğunu da 
söylemek isterim.,, 

Öğrendiğimize göre bazı huğ· 
day ta~irleri yakında buğday , 
mmtakalarma giderek yeni sene 

mahsul vaziyetini tetkik edeceklerdir. 

Dilencilik 
Son Günlerde Şehird~ 

Yeni Tipler Tü~edi 
Son günlerde şehrimizdeki di

lenciler nazar.ı dikkati celbede
cek derecede çoğalmıya başla
mıştır. Bilhassa şehrin en işlek 
yerlerinde bu miskin meslekte 
ça4an bWçok kadın ve erkek 
dilencilere tesadüf edilmektedir. 

Belediye memurlarından mü-
rekkep " Dilencilerle mücadele 
heyeti ,, tevhit dolayısile lağve
dildiğinden bu iş nahiyelere ve
rilmiş bulunmaktadır .. 

Haber aldığımıza göre Bele
diye dilencilikle mücadele iÇin 
yalanda faaliyete geçecektir. 

Pamuk MUsterisi , 
Japon firmalarmdan baztları 

1bükümete müracaat ederek Tür-
kiyeden pamuk almak istedikle
rini bildirmeşlerdir. Bu firmalaar 
Türk pamuklarının nümuneleri 
gönderilmiştir. 

Kadın Kavgası 
Sultanselimde oturan Servet 

hanım bir dedikodu yüzünden 
ayni evde oturan Mak'~u1e Hanımı 
fena halde dövmüştür. 

Karadenizden limanımıza geleli 
Sadık zadelerin Dumlu Pınar vapu• 
runda kamarot Feyzi Efendinin va'" 
purda, kumanyacı Süleyman Efendi 
ile yaptığı bir kavgayı milteakıp kaY" 
bolduğwıu dün yazmıştık. Yapılad 
tahkikata göre, vapur Amasra açıJc. 
larında aeyrederken, Feyzi ".:fendi 
Süleyman Efendi ile kavga etmiştir• 
Süleyman Efendi F~yzi Efendinlll 
vapurda yolcu aıfatile bulunan jaıı" 
darmalardan birinin silnhile kendiıf• 
ne iki el ateş ettiğini, Feyzinin bun• 
dan korkarak ortadan kaybolduğunu 
idciia etmiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Beytrnzda Elektrik 
Beykoz kundura fabrikası Bey• 

kozda arzu edenlere elektrik vere• 
ccktir. 

Veni Bir ahkOmiyet 
Arif Oruç Bey evvelce belediye 

hakkında yazdığı bir yazıdan dolayı 
dün Ağır Cezada 4, ay, mes'ul mil· 
dür Süleyman Tevfik Hey de 3 af 
hapse mı:ıhkôm edilmişlerdir. Yaıı 
tahkiramiz görülmüştür. 

Tees<\lir Telgrafları 
Fenerbahçelilerin geçirdikleri yan• 

grn felaketi münnsebetile Millet MeC'" 
Us Reisi Kazım Paşa, Başvekil Paşa, 
Maliye Vekili ve Kılıç Ali Beyler 
Spor taşltiJitı reisleri Fencrbabçe 
kulübüne teessür telgrafları gönde,.. 
mitler, beyanı teessür etmişlerdır. 

Ermeni Patriği 
Gregoryao Ermeni cemaati patrik 

vekili Sempat Efendi başka bir va .. 
zife ile Kudüse gitmektedir. 

Metre Usulü 
Geçen sene kabul edilen yeni 

OJçüler kanunu 933 senesi bidayetin• 
de tatbik mevkiine girecek, bu 
•urctle bGtiin memlekette metre ~ 
kilo usulü tatbik edilecektir. 

Adliye Vekili Şehrimizde 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey bu sabahki trenle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Ayni trenle 
Yunan sefiri de gelmiştir. 

Hapishanede Teftiş 
üddeiumumi muavinlerinden 

ı1aınat Şefi Muhiddin Beyi Tabi~ 
adil Enver B. dün umumi ha· 
pishaneyi teftiş etmişlerdir. Teftif 
neticesinde hapishanenin ıhbl 
ve idari vaziyeti şayam memnu• 
niyet görülmütür. 

Darülfünunda 
Islahat 

Darülfünunda mütehassıs sıfatile 
tetkikat yaparak npmunu Maarif 
Vekaletine veren profesör M. Malf 

·dün memleketine avdet etmiştir. M· 
Malı Sirkeci istasiyonunda hararetle 
teşyi edilmiştir. Hazı:-Jnnan ropot 
yüz nyfa kadardır. M. tal bükO• 
metin, Darülfünunun ıSlah ve tarak• 
ikisine çok ehemmiyet Yerdiğini, ra'" 
porda ıslah için yapı1muı lizurıge'" 
lea :tedbirin mevzubabs olduğunıJ 
sö:rlcmiştir. ~ 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Buğday 

yolmıu şaşırdı: 
4 - A1abıldiğiııe 

başladı. 

lırlamıya 1 5: Hasnn Bey - Ozuın 
bakarak kararıömış. O da 
kıskanmı4 olacak 1 



~ Haziran 

H erg .... n 

~liinderecaf~ızın çoklu
eundan Dercedile,nemiş
tir. 

lttişa 
Meselesi 
Yarın Millet Meclisinde 

Tetkik Edilecek 
I Ankara, 10 (Hususi ) - Mil
~t Meclisinde barut irtişasına 
•ıt mesele tekrar mevzubahs oldu. 

Reis Kizım Pş. izahat vere
~ek, Trabzon Meb'usu Hasan 
~Yin bu meseleden dolayı ifa-
~~si alınmak istenildiğini, bunun 
ıçın teşrii masuniyetinin refedilip 
edilmiyeceğinin Muhtelit Encil· 
lnende tetkik olunacağını, dos· 
Yenin oraya verildiğini ayrıca 
~eselenin Hasan Beyin Maliye 
~killiği zamanına ait olup olma• 

dıgının encümende kararlaşbrıla-
Cağını söyledi. 

Fakat muhtelit encümen me
•elenin evvela heyeti umumiyede 
ıörüşiilmesi icap ettiğine karar 
"erdi. Meclis yarın bu meseleyi 
lnüz.ıkere edecektir. 

Habeşistand~ 
Firari İmparator Esir 

Edilecek 
l\ Adisababa, 10 (A.A.) - Ras 

assa hapishanesinde 1917 se-
~kesindenberi mahpus bulunmakta 
1 en ahiren kadın kıy af etine 
~rerek kaçmış olan sabık 
'labeş imparatoru Lij Yassu, 
Gojjama iltica etmiştir. 

Habeşistan harbiye nazırı kuv· 
~etli bir müfreze ile ve firariyi 
~"kif ve esir etmek emrile mez· 
"llr mahalle izam edilmiştir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara 9 - Heyeti vekile 

•k 1 I fam saat on yedide toplandı. 
Çtirna geç vakte kadar devam 

ttti. 

Rusya da 
B~ş Senelik Plan için 

istikraz Yapılıyor 
Moskova, 9 ( A. A. ) - Beş 

'enelik planın 4 üncü senesi mü· 
~sebetile hükümet 10 senede 

.a edilmek üzere iki milyar 300 
~dYon rublelik bir istikraz ak-
·~ne karar vermiştir. Bu istikraz 
l İ nevi tahvil üzerinden yapıla
taktır. 
, Bu tahvilAtın bir kısmı faizsiz 

t fak at piyangolu ve diğeri ise 
ide~e~ senede yüzde on faiz.lid~r. 
V •lı"ılat alelümum 100 rublehktır. 
t e her birisi 10 kısma kabili 
tfrikt' 

l11gf f terenin 
(jdediği 
lf a,.p Borçları 
li loııdra, 9 ( A. A. ) - Ma· 
~e nazırı M. Nevilo Çenberlayn 
·~"anı Kamarasında sorulan bir 
t't il~e verdiği cevapta, İngilte
~ llın Amerika ya olan harp 
Qa rçlarına ait faiz haddinin 
ka~ sensi kanunuevvelinin 16sına 
)h ar yüzde üç ve ondan sonra 
"tde .. b k l v • 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi Dalkavuk • l 
.. 

1 - Şerefini bilen adam, hak ka· 
ıanılmamış yardımlardan, aadakadan 
nefret eder. ı 

2 - Kazanılm14 veya kaıanılma · ı 3 - Onun içindir ki dalkavuklar, 
mif her ya::-dımı hüsnü kabul eden tufeyliler şerefaiz, fakat tehlikeli 
adam, minnet bilmiyen ıerefaiz in1anJardır. 
inıanlsrdır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

M. Meclisinde Münakaşalar 
- --• • 

Yeni icra Kanunu 4 Eylôlden itibaren 
Tatbik Mcvkiine Girecek 

------~--- -
Ankara 10 {Hususi) - Millet 1 

Meclisi dünkü içtimaında başlıca 
icra ve iflas Kanunile meşgul ol· 
du ve bazı maddeler daha mü· 
zakere edilerek kanun münaka· 
şalar arasında kabul olundu. ilk 
söz alan Raif Bey (Trabzon) de
di ki: 

- Yeni kanunla icra Daire
lerinin vazifeleri çok artmış olu· 
yor. İcra Daireleri bugünkü 
işlere bile yetişemezken yem 

kanundan sonra vaziyet ne ola· 
caktır? 

Bu suale cevap veren Adliye 
Vekili icra işlerinin daha ehil 
kimselere verilmesi, katiplerin 

tezyidi, lise veya orta tahsil gör
müş gençlerin tebliğ memurlukla· 

rma tayin olunması düşünüldüğü- 1 
nü söyledi, fakat bu meselenin 
paraya dayandığını ilave etti. 

Vekil Bey temyiz edilecek 
icra işlerini tetkik için ayrı bir 
daire kurulacağım, bu sayede 
müşkülatın izale olunacağını 
söyledi. 

Müteakıben Refik Şevket B. 
129 uncu maddeden bahsederek 
borç için satılığa çıkarılan gayri 
menkullerin buhran yüzünden 
kıymetlerinin çok dununda satıl· 

dığını, buna müessir bir tedbir 
alınmasını istediğini söyledi. 

Buna Mazbata muharriri ce
vap vererek, evvelce yapılan bir 
t ekliften bahsetti. Bu teklif, gayri· 
menkul emvalin kat'i ihalesi için 

müzayedede muayyen bir kıymete 
çıkması şeklinden ibarettir. 

Fakat Mazbata muharriri 
alakadar vekillerin bunda is· 
tisna şekli gördüklerini, gay
rimenkul sahibi borçlularla 
menkul sahibi borçlular arasında 
istisna kabul edilemiyeceğini söy
lediklerini bildirdi. Bu hususta 
Maliye Vekili de bazı izahat 
verdikten sonra kanun kabul 
edildi. Yeni kanun 4 eylülde tat· 
bik mevkiine girecektir. 

Müteakıben Estern Kumpan-
yasile olan mukavelenin feshi 
kanunu ve Ankarada Fahreddin 
Ef. yi 6ldUrUp idam cezasına 
mahküm olanlara w Ispartalı 
Hasan oğlu Baki ismindeki bir 
idam mabkümuna ait kararları 
tasdik etti. 

-------~----~~~~~---~~ 

Kadıköyünde B·r Cinayet 
Niko İsminde Bir Rum, Genç.Ve Güzel 

• 
Bir Matmazeli Tabanca ile Vurdu 
Dün Kadıköyünde kanlı bir cinayet olmuştur. 

Yaptığımız tahkikata göre, Kurtuluşta Yeni istas-
yon caddesinde oturan maruf tacirlerden Prodro· 
mos Ef. nin 15 yaşnıdaki kızı Evangelya, bir Rum 
genci tarafından vurulmuştur. Hidise şu şekilde 
cereyan etmiştir: 

Matınazel Evangelya, dün akşam Kadıköyündeki 
Dam dö Siyon mektebinden çıkmış, evine gitmek 
ü:ıere iskeliye doğru yürümiye başlamıştır. Genç kız 
Moda caddesinden yilrürken önüne yirmi yaşlarında 
Niko isminde bir rum genci çıkmış ve genç çocuk tek 

l 
kelime söylemeden cebinden tabancasını çıkarmıı 
ve küçük matmazele üç el ateş etmiıtir. Çıkan 
kurşunlardan iki tanesi genç kızın başına isabet 
etmiş ve kızcağız derhal kanlar içinde yere yuvar· 
lanmıştır. Kurşunlardan biri de Nikonun kendisine 
isabet etmiı ve o da başından vurulmuştur. ikisi de 
derhal Tıp Fakilltesi hastahanesine götürtılmüttUr. 
Yaralı ağır ve çok tehlikelidir. 

Tahkikabmıza göre, Niko bir senedenberi kızı 
takip etmektedir. Fakat kız hiç iltifat göstermemiştir. 
Cinayetin bu yllzden ileri geldiği anlaşılmktadır. 

------
Yen\ Bütçe 

On Gün Sonra Millet 
Meclisinde Görüşülecek 

Ankara 9 - Bütçe Encümeni 
bütçe etrafındaki tetkikahnı cu
martesi gününe kadar bitirecek 
biltçeyi tab'a verecektir. 

Bu vaziyete göre Meclisin 20 
hazirandan itibaren bütçe müza
keresine başlıyabileceği tahmin 
edilmektedir. 

Teslim 
Oldu 
Küçiik Lindbergi Kaçıran 

Yakalandı 
Nevyork, 10 (A.' A.) - Lind· 

bergin oğlunu kaçırmış bulun
duğundan dolayı aranılmakta 
olan kaçakçılardan bir:si, dün 
sabah zabıtaya teslim olmuştur. 

İngiliz Kabinesi 
Lortlar Kamarasında 

Ekalliyette Kaldı 
Londra, ( A.A. ) - Hükümet 

tevdi edilen bir tadil teklifinin 
müzakeresi esnasında Lortlar ka· 
marasında 30 reye karşı 66 reyle 
ekalliyette kalmıştır. Maamafib re· 
yin bu tarzda tecellisinin hiçbir 
siyasi ehemmiyeti haiz olmadığı 
işaret edilmektedir. 

tttni . tıç uçu o acagım tasrıh 
)o fhr. Bu nisbetler morator· ( 
b tna tabi tutulan yüzde 4 faizli 
lorçtara şamil değildir. 

İSTER İNAN, İSTER 

'~ny~ Hükumeti Aleyhinde 
~İr f adrıt, 9 - Hükümete karşı 
~k ~sat tertibatı yapan. şebeke 
---k~tıda zabıta tahkikat yap-

dır. 

Gazetelerde okuduk : ~illeri nihayet saat 16 da uzun uzun çaldı. Reis küraüye 
" Ticaret Odası Meclist dün toplanarak fş Kanunu k - b l d Ef d' k · · · ı · ı K K 'b' 'k' '"h' 1 " . d ye çı tı ve soz.e aş a ı: · en ım e serıyetımız o ma• 

ı e azanç anunu gı ı ı ı mu ım mese e uzerın e • . • 
görüşecekti. Müzakere mev:ı.uunun bu kadar mühim dıgında.n .ıçtıma yapılamıy~caktır." 
olmasına rağmen mec1'$TER9azflf)t1'1.clisiı TV. rıma rr.rat11f111A. ; uldu.,. 

Sayfa 3 

r 
Kı ası 

Devenin Kıymeti 
Bazan 7 Akçedir 
Bazan 7,000 Akçe! 

A.E. 

- Hayat pahalı mıdır, ucu 
mu? 

Bu sual ile karşılsşanların 
yüzde ellisi muhakkak: 

- Pahalıdır 1 Diyecek. 
- YUzde ellisi de: 
- Ucuzdur! Cevabmı vere 

cektir. Herşey suale maruz kala
nın vaziyetine tabidir. 

* Bir muhavereye ıahit oldum: 
İki kişi konuşuyorlardı. ikisini 
de tanırdım. Birincisi bir ban
kada memurdu, ikincisi de bir 
licarethaned~ tezgAhtardı. 

Banka memuru, galiba Ticaret 
Odasının raporunu okumuş, hiç 
şüphesiz nefsinde de tecrilbe 
etmiş, hayabn ucuzladığı iddia
sında idi; 

- Vakıa vergi çoğaldı. Bu 
sene elime geçen para geçen 
senekinden azdır. Fakat bu para 
ile geçen seneye nazaran daha 
rahat yaşıyorum. Çünki ev kirası 
inmiştir, yiyecek ve giyecek fi
atleri de düşmüştür, bence hayat 
ucuzlamıştır, diyordu. 

Fakat karşısındaki aksi kana· 
atte olduğunu söylemiye devam 
edince sordu: 

- Senin bu sene evine ver
diğin kira geçen senekinin ayni 
mi? 

- Hayır, daha azdır! 
- Peki, yiyecek için yap-

tığın masraf? 
- O da daha azdırf 
- Güzeli Ya elbiseye sarf et· 

tiğin para? 
- O da öyle! 
- O halde neden hayalın 

ucuzlamadığını söylüyorsun? 
Ticarethane tezgahtarı anlatb; 
- Ben geçen sene mağazam· 

dan ayda altmış lira alırdım. Sa
tıştan da yüzde bir verirlerdi, 
elime doksan lira geçerdi. Bun
dan başka kızım daktiloğrafb, 
ayda 45 lira alırdı, (30) unu eve 
getirirdi, oğlum bir mağazada 
memurdu, (40) lira alırdı, (30) 
zunu eve bırakırdı. 

HulAsa eve ayda 150 lira 
girerdi. Bu seneye gelince : Be
nim vaziyetim değifmedi. Y alnıı 
ticaretaoemde alış veriş durduğu 
için satıştan bir ıey alamaz ol
dum. Sadece 60 lira maap kal
dım. Oğlum ile kızım da buh
randan dolayı vazifelerinden çıka· 
rıldılar. Eve geçen senenin 150 
lirasına mukabil ( 60 ) lira per 
oldu. 

Sözün kısası : Hayat ucuzla· 
mııtır, diyorsunuz, doğrudur. Fa
kat kazanç azaldığı için bize bu 
yıl, geçen yıllardan daha kolay 
gelmiyor. 

Zühre de 
Canlı Mahluk 
Var Mı? 

Nevyork, O - Marı Vilson 
rasathanesinde Alimler tarafmdan 
yapılan ilmi mllşahedelerden sonra 
Zühre seyyaresının havasında 

" Sous oxyde de carbone " bu
lunduğu tesbit edilmiştir. Bu 
keşif Zührede canlı mahlükatın 

bulunması ihtimalini arttırmaktadır. 

Heriyonun Ziyafeti 
Paris, 9 - Başvekil M. Heriyo 

cumartesi akşamı M. Makdonalt 
ve M. Sir şerefine bir &iyafet 
verecektir. 



Memleket Manzaraları 

Şilede 
Elektrik 
iş ığı 

Şile elektrikle tenvir edildi. 
Karadenizin, boğazdan çıkar 
çıkmaz, ilk şirin ve küçük kasa
!>!Sı petrol lambasından, onun 
lrirli ve isli ışığından kurtuldu. 
Elektrik ışığı Şileye bir bayram 
neşesi verdi. 

lstanbulun vali ve belediye 
reisi, refikası Hanımefendi ile 
birlik te ve davetliler arasında 
bu bayramı tes'it etti. 

E~~lki gün saat 15 te oto
büsle Usküdardan harek~t edildi. 
Belediyeye, Muhasebei hususiyeye 
ve Nafiaya ait yollardan geçildi. 

Bazısı düzgün, bazısı ta-
mire muhtaç ve bazısı bozuktu. 
Ömerliye kadar arazi kısmen 
çıplak ve ağaçsızdı. Birkaç se
ne evvel Kartaldan başlıyarak 
buralara kadar gelen yangın 
hepsini harap etmişti. O günkü 
acıklı vak'ayı naklederken Beykoz 
kaymakamı yangının bir türlü 
durdurulamadığını, nihayet köy-
ll\lerin bulduğu tedbir ile yangı
nın mukabil tarafında bir yangın 
daha yapılarak söndürüldüğünü 
anlattı. 

Ömerliden sonra şose, Şile 
deresini takip ediyor. Arazi sü
rülmüş ve ekilmiş tarlalar, ağaç
lar ve ormanlarla kaph idi. 

Otobüs zorlanarak bir yokuş 
çıktıktan sonra Karadeniz ve 
aşağıda Şile göründü. Saat 18 de 
büyük bir halk kütlesi ile bera· 
her kasabanın kaymakamı, Bele
diye Reisi, Adliye ve Maarif 
uzuvları, gidenleri karşıladı. 

Hava kararmıya başlamıştı. 
Elektrik merkezinin kapısında 
pırıl pırıl lambalar yanıyordu. 
Muhiddin Bey Kaymakamın nut· 
kuna mukabele ederek, basit 
yesaitle bu işi temine muvaffak 
olduklarından dolayı tebrik etti. 
Ktışat yapıldı. 

Şilenin elektrik tenviratının 

bir tarihçesi vardır. Ömerli na• 
biyesinden Mehmet Efendi elek
triğe, makineye meraklı bir adam
dır. Ziraatle meşguldür. Bir oto
mobili vardır ve bunu ziraat iş
lerinde kullanır. Büyükadada bü-
yük bir Fransız dinamosunun sa
bldığını haber aldı. Sabn aldı. 
Lokomobil ile birlikte Şileye 
geldi. Lokomobil dinamoyu tahrik 
etti ve bu suretle elektrik istihsal 
edildi. Lokomobillerin masrafını 
sordum: 

- " Günde Oç liralık odun 
yakıyorum!,,dedi. Cereyan munta-
zamdı. llk Konya, Bursa, An
kara cereyanlarında olduğu gibi 
yanıp söner vaziyetleri yoktu. 
400 hanelik kasabanın şimdiden 
100 hanesi abone olmuştur. So
kaklara 25 lamba takılmıştır. Her 
aene 5 lamba daha ilavesi şarttır. 

Helediye senelik tenviriye 
masrafı olan (500) lirayı Ômerli
li Mehmet Efendiye veriyordu. 

Şilenin suyu Hanımsuyudur. 
Vaktile Mısırlı bir hanım tarafın
dan bulunan bir membadan de
mir borularla kasabaya indiriliyor. 
JO çeşmeye taksim olunuyor. iyi 
bir sudur. 

Heyet kasabayı gezdikten 
sonra tahlisiye idaresinde akşam 
yemeği yendi. Tahlisiye idaresi 
cidden güzel ve Karadenizdeki 
kazalara karşı fevkalade hassas 
görünüyor. Müdürü Cemil Bey 
9 senelik müdürlüğü esnasında 
burada gördüğü ve sekiz ay 
evvele ait olan heyecalı bir 
tahlisiye vak'asını anlattı. Ye
mekten sonra yine otobüsle 
hareket edildi. Üsküdara geldiği
miz zaman gece saat bir buçuktu. 

Halil LOtff 

Haziran 

• Kongre Maçları 

• 

----------------------- lslaızbulun • iki Belediye Arasında Vaziyeti 
Ne Olacak? 

G 1 B Ç 1 k S V K k 
Ankarada toplanacak umuıol 

Üze ir am ı , oma e ır ağaç ~··mk::ı!~~~~i!~·~*:.'::'a.~~ i:: 
d ı 1° h 1 f D d lstanbulun çarpışması takarrOI 

Bele iye erini ti a a üşür Ü etm~~;·mıntakaçoktan çalışnııY' 
başladığı halde İstanbul mı ntakl" 
sı henüz mütereddit vaziyetiol 
muhafaza ediyor. İstanbul rnulr 
telitinin kuvvetli bir şekilde An
karaya gidebilmesi ıçın Jazılll 
olan oyuncuların ekserisi işlerin
den müsaade alamıyacakları içİO 
seyahate işt'rak edemiyeceklerdit• 

Soma (Husu• 
si) - Bu mek· 
tubumda iki 
komşu Belediye 
arasındaki uzla
şamamazlıktan ve 
rekabetten bah
sedeceğim. 

Soma ile Kır
kağaç kazaları 

arasında ve So
'!1aya merbut 
Oveçli köyünün 
asırdide çamlık

larla dolu küçük bir ormanı var· 
dır. Bu çaml k latif havası, se
rin kuytulukları ve nefis sularile 
her sene İzmir, Kasaba, Manisa 
Alaşehir, Salihli, Bergama, Soma 
ve Kırkağaçtau binlerce halkı 
sinesine çekmel<tedir. 

Öveçli köyü Somaya merbut 
olduğu halde, her nasılsa bu 
çamlık Kırkağaç Belediyesi ta
rafından benimsenmiş ve bir tapu 
ile Kırkağaç Beleditesi hududu 
içine alınmıştır! Üç senedenberi 

halkımız çamlıktan ve mesire ye
rinden mahrum kalmıştır. 

Soma halkının Şurayi devlete 
müracaab üzerine çamlık tekrar 
Soma belediyesine iade edilmiştir. 

Halkımız, çamlığına ve mesire yeri-

ne tekrar kavuşmaktan mütehassil 
sevincini izhar için bu sene 3 ha
ziranda buraya bir gezinti ve eğ
lence tertip etti.Kırkağaç halkını 
ve erkanını da davet etti. Fakat 
hernedense Kırkağaçtan bu sene 
gezintiye mutat harici tek bir kişi 

Havzada \Edirnede 
Şiddetli 

Meşhur Kaplıcalar Sıcaklar 
Müşteri Bekliyor 

Havza, (Hususi) - Bir sayfi
ye ve bir su şehri olarak şöh· 
ret bulmuş olan Havzanın bil-

hassa çeliklikli kaplıcaları her sene 
binlerce misafir celbederdi. E
derdi amma, o günler de bir 
hayal oldu artık... Ne gelen 
var, ne giden.. Ziyaretçiler se
neden seneye azalmakta ve son 
senelerde şehrimize kimse uğra-

mamaktadır. 
Bunun sebebi ne iktisadi buh-

ran ne vasıtasızlıktır. Sadece 
belediye bütçesinin bu iş için 
kifayetsizliğidir. 

Kulağımıza çalınan rivayetlere 
göre Belediye Ankaraya bir h~
yet gönderecek, bu heyet Dahı-
Jiye Vekaleti ile temas ederek 
para teminine uğraşacaktır. 

Balıkesirde 
Fakir Çocuklara Faydalı 
Yardımlar Yapılıyor 

- - -
Balıkesir Himayei Etfal Cemi-

yeti faydalı işler görmektedir. 
Cemiyet reisinin verdiği i:ıahat.a 
göre son ü~ ay zarfın~a 5~ f~~ır 
çocuğa elbıse ve potan gıy~ır!l· 
miş, kasket ve çorap venlmıştır. 
Ayrıca 200 fakir çocuğun mek
tepliler bayramında sabah, öğle 
ve akşam yemeği temin edilmiş
tir. Çocuk haftası zarfında 3000 
çocuğa meccanen filim gösteril
miş, yine ayni hafta içinde 
2300 çocuğa gazoz limonata 
verilmiş, 3000 küsur çocuk salın
cak ve beşiğe bindirilmek sure
tile eğlendirilmiştir. Bundan maada 
50 fakir çocuğun muayene ve 
tedavisi yapılmıştır. 

iki Muhtar Mahkemede 
lzmirde başkasına ait bir evin 

bir senedcnberi füzuli olarak 
işgal edildiği hakkındı sahte il· 
mühaber yazmakla mamua Re· 
şadiye muhtarları Sabit ve Sabri 
Ef. ler mahkemeye verilmiştir. 

Edirne, (Hususi) - Şehrimiz
de birkaç gündenberi çok şid
detli sıcaklar hüküm sürmektedir. 
Termometre 39 dereceyi göster
mektedir. Geceleri de aşağı yu
karı ayni şekildedh. Ayni za
manda havalar çok kurak gidi
yor. Bu hal böyle devam ederse 
etraftaki mahsulatın kısmen kav
rulması ihtimali vardır. 

lzmirin ihracatı 
İzmir (Hususi) - 28 mayıstan 

3 hazirana kadar şehrimizden 
muhtelif memleketlere 243982 
kilo üzüm, 706332 kilo palamut, 
150000 kilo pirina yağı ihraç 
edilmiştir. 

Elbüstanda 
Ortameklep 

Elhüstan (Hususi) - Vali Sami 
Bey iki sene evvel kazamıza gel-
diği zaman, ikmal o!ta?1e.ktebi
nin tahsisatını Jagvettırmışh. Ge· 
çen gün şehrimize tekrar gelen 
Vali Sami Bey kazamız çocukla
rının fıtri zeka ve istidatlarını 
takdir ve kazamızın ortamektep 
ihtiyacını tasdik ederek orta

-mektebin iadesini vadetmiştir. 
Sami Bey bu hususta Dahiliye 
ve Maarif vekillerile temas ha
lindedir. Ortamcktebin bu sene 
açılması muhakkak gibidir. 

Menemen Cinayeti 
Menemenin Helvacılar köyünde 

Posas Mehmet ile İsmail Efendiyi 
öldürmekle maznun nalıncı Hüse· 
yinle zevcesi Fatma, oğlu Şerif 
ve bekçi Mürselin muhakemele
rine lımir Ağırceıa Mahkeme
sinde devam edilmiş ve maznun
lar müdafaalarını yapmışlardır. 
Muhakeme karar için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Şarbon A'ısı 
Menemende Göneerli köyün

deki koyunlara şarbon aşısı tat
bik edilmektedir. 

iştirak etmedi. Di
ğer civar vilayet 
ve kazaların hep
sinden yüzlerce 
halk gezintiye 
gelmişti. Aksiliğe 

bakınız ki Soma 
halkının büyük 
masraflarla mesi
re yerine getirt
tikleri suyun boru
ları da meçhul 
şahıslar tarafın· 

dan bkanmışb. Bu 
yüzden çamlıktaki halk beş saat 
susuz kalmıştı. Kırkağaç kasaba
sının bütün sebzesini ve su ihti
yacını, soma tatmin etmektedir. 
Kırkağacın Somaya karşı aldığı 
bu vaziyet bizi çok müteessir 

etmektedir. Komşu belediye ve kom-
şu memleketlerin elele vererek ça
l~şmaları daha doğru değil midir? 
Oveçli köyü ihtiyar heyeti, Soma 
belediyesi ve Gençler Birliğinin 
iştirakile gelecek sene çamlığa Gazi 
Hz. nin bir biistünü dikecektir. 

Bıı. 

İzmirde 
Belediye Gaz De
poları Yaptıracak 

fzmir ( Hususi ) - Belediye
miz şehir dahilindeki müşteil 
maddeler depolarını şehir hari-
cine nakletmek kararını vermiş, 
fakat bir ihtilaf yüzünden bu ka-
rar tatbik mevkiine konamamıştı. 

Bu sefer öğrendiğimize göre 
Ankaraya giden belediye heyeti 
bu hususta teşebbüste bulunarak 
nakil kararmın tatbikini temin 
etmiştir. Bu karar mucibince 
Belediye Bayraklı taraflarında 
büyük gaz depolan yaptıracak 

ve kiraya verecektir. 
Heyet, Ankarada, Gazi heyke-

linin küşat merasimini de karar
laştırmıştır. Heykelin re&mi küşadı 
28 temmuz perşembe günü saat 
onda yapılacak ve merasimde, Baş-
vekil Paşa da hazır bulunacaktır. 

Diyarbekirde 
Halk Şiddetli Sıcaklarda 
Nasıl Vakit Geçirir? 
Diyarbekir (Hususi) - Diyar

bekirin bunaltıcı sıcakları ara-
sında halkın iltica ettiği yegane 
yer, izzettin Pş. parkıdır. Burası 
şehrimizin en nezih gezinti yeri
dir. Akşamlan halk buraya aile-
lerile gelmekte ve güzel vakitler 
geçirmektedir. 

Diyarbekirin biricik bahçui 
olan bu yere kışın bekçi konul· 
madığı için demir parmaklıklar 
aşırılmış ve duvarlann bazı yer-
leri yıkılmıştır. 

ldarei hüsusiye şimdi yeniden 
duvar ve parmaklık yaptırmakta-
dır. 

Diyarbekirde yazın vakit ge-
çirilecek yerlerden biri de kütüp
hanemizdir. Kütüphane sabahtan 
gece yansına kadar açık bulun
maktadır. Kütüphanenin munta
zam surette tanzim ve tasnif 
edilmiş 3 bin kitabı vardır. 

Sabri 

Hususi vaziyetleri müsait olJll 
oyunculardan teşkil olunacak m~ 
telitin de 20 haziranda ba~Jıya" 
cak maçlara yetişemiyeceği, YuoJ' 
muhtelitinin gelmesi tahakklJk 
ettiği için muhakkaktır. oao 
apor sayfamızda bildirdiğiııd' 
veçhile ayın on yedisinde ve o• 
dokuzunda burada Yunan mub' 
teliti ile karşılaşacak olan Fener 
bahçe - Galatasaray oyuncularr' 
nın lstanbul muhtelitinde yet 
almaları şüphelidir. 

Fener - Galatasaray klüpletl 
bu mazeretlerini bildirmişler "' 
Ankara maçlarının birkaç gii11 

tehirini istemişlerdir. 
Ankarada yapılacak kongre 

kupası maçlarının tehiri içbl 
Futbol Federasyonu diğl.r rnınt•• 
kalarla temas edecektir. 

Bu vaziyete nazaran lzmirlİ" 
lerin Ankara maçlarının tehirin• 
raZI olacakları şüphelidir. rf 

Çnnkll onlar haftalardaobe 
çalışmıya başlamışlar ve takırııla" 
rını ilk tespit olunan tarihe göre 
hazırlamışlardır. 

İstanbul Mmtakasına ait bi.f 
mazeret yüzünden lzmirlile~ 
tehire razı olmağa mecburiyetleri 
yoktur. 

Onların da, Federasyona, lstaO"' 
bul Mıntakasının kendi başıll; 
çare aramasını bildirmeleri ço 
muhtemeldir. 

Filhakika 1stanbul muhtelitİ"' 
nin bu sefer mütahassıs olaral' 
Galatasaray - Eenerbahçe oytJ~ 
cularından başka futbolcülerle ~ 
teşkili mümkündür. Ktüplet' 
kendi maçlarından kimse alıkoY~ 
mıyacağına nazaran, lstan~ 
mıntakasının maçları tehir ettir"' 
mediği takdirde başka klüpfet" 
den teşkil edeceği bir takt~ 
Ankara maçlarına iştirak .... tııı 

ıaruridir. dl 
Mıntaka bu vaziyet karşısın. . ı;t· 

henüz knt'i kararını verme01ıf8"" 
Fakat mmtaka reisi Orha~ ~ 
yin dünkü beyanatı bu ık 
şekli ima eder mahiyettedir. 

Hicazda 
tb . Ş"' ••eC" Kıral nıssuut ura ıv• 

lisini Küşat Etti 
- - - "ll<u'') Hicazda çıkan ( Ummu are 

gazetesinde okuduğumuza ffsı) 
Hicaz Kıralı İbnüssuut ( 1 ı·siJIİ 

, • ŞA fJicC J hicri senesının ura \Jt" 
açmış ve hazırladığı ~ita~f=11di 
kuou şeyh Yusul Yasın 
okumuştur. şb.at 

R . . Ille 
Bu nutka Şüra eısı . Se1 

Hicaz edibi Ahmet Gazavı vet"' 
de Şura namına bir cevaPde"re: 
miştir. Kıral nutkunda bu 1 ıeketJ 
de Meclisin bilhassa ıne~ Uiçİll 
sıkan ikta.~adi. buhlanı bulı~asıOI 
yeni ve mu~s~ır çare er 
taniye etmıştır. 
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Bilir Misiniz? 

Kedile1 
Köpeklere 
Niçin Kabarır? 

içimizde yaşayan hayvanların 
bazı şeyleri niçin öyle yaptıklan· 
Ilı anlamak için onların dağlarda 
Ve ovalarda yaşıyan vahşllerinin de 
ayni şeyi yapıp va pmadığını bil
lllek lazımdır. Eğer vahşi bir 
kedinin de köpeği görünce sırtını 
kabarttığını bilmiş olsaydık, o 
Zaman kedilerin kendilerini düş· 
lllandan korumak için öyle yap
nıak üzere yaratıldıklarını anlar· 
dık. Belki kedi kabarmış ıırtile 
ve tüylerile korkunç birşey olmak 
ve köpeği korkulmak için böyle 
yapıyor veyahut ta böyle yapar· 
ken yere daha kuvvetli basabil
diği ve adalelerini daha iyi 
ıerebildiği için b6yle yapıyor. 

Çünki adalelerini nekadar gere
bilirse, düımanının tızerine oka
dar daha çok kuvvetle . atılabilir. 

Kendimizi Rüyada 
Görür Müyüz? 

Kendi kendimizi rüyada görme
lllemize hiçbir sebep yoktur. Bir
çok insanlar kendilerini rtıyala
rında görürler. Yani rüyamızda 
olan şeyler daha fazla gözle gö
rlllebilen şeylerdir. Rüyamızda 
İnsanlar konuşmaktan ziyade iş 
Yaparlar. Çünki beynimizin en 
kuvvetli kısmı görmiye ait olan 
kısmıdır. Beynimizin bir parçası 
gllndnz biç durmadan işler. RU· 
)'amızda ençok kendimizi ne va
kit göriirilz bilir misiniz ? Hangi 
iiin kendimize ençok dikkat et
ıniş, ve kendimizle en çok uğraş· 
ltnşsakl. Meseli eğer ogün bize 
birşey olmuşsa, herksi kendimize 
baktırıp güldürecek birşey yap
lllışaak, ogiln, ıarkı ıöylemif, 
okumuı veya aynaya çok bakmış· 
aak o akpm kendimizi rtlyamız
da g6rmemiz çok mllmkündllr. 
Yağ Niçin 
Suya Karışmaz ? 

iki sulu ıey biribiri içine ahi· 
dığı zaman temamen kanıır. 
Meseli bir bardak ıu içine biraz 
autu kırmızı boya atınız. Suyun 
rengi kıpkırmızı olur. Bunun se
bebi bu iki mayii terkip eden 
ttiztılerin biribirlerile birleşmiye 
hazır olmalarıdır. Bu birleşme en 
iyi ayni mayiler arasında olur. 
Meseli suyu su ile karıştırdığınız 
taınan hiçbir ıey farkedilmez. 
Sonra mayiler biribirine benze
diği zaman bu birleşme yine 
llıtikemmel olur. Su ile alkolun 
karışması' gibi. 

Fakat yağ ile suyu karıştırdı· 
lunız zaman birleşmezler; su ay· 
l'I kalır, yağ üste çıkar, su ile 
lcarışmaz. Çiinki bu iki mayiin 
tcıaları biribirine hiç benzemez. 
~uyun eczası çok küçük, yağınki 
inadına çok büyüktür. Araların
~~ki bu fark dolayısile bu cilzüler 
ırleşmezler. Onun neticesi ola

~tak ıu ile yağ karışmaz. 
b ~ Kadar Süratle 

Uyürüz? 
t Büyümek yaşa göre değişir. 
d ll~ok ve en çabuk büyümek 
.:;ıduktan bir sene ıonra baş
la • Birinci senede çocuğun ağır
~' doğduğu zamandaki ağırlik
.... aç defa fazladır. Beş yaşın
... ~ çocuğun ağırlığı bir yaşın
def çocuğun ağırlığından iki 
~İr • fazladır. On iki yaşında 

Çocuğun ağırhğı da beş ya
Z!•ki çocuğun ağırlığından iki 

f~ladır. Otm 7qmda iken 

CENUBi AMERIKADA iHTiLAL 
• 

Sosyalistler Şilide idareyi 
Ellerine Nasd Aldılar? 

Londradan 
gelen bir telgraf, 
Cenubi Ameri
kada, Şilide ihti
lal vukubulduğu
nu ve ReisicUm
h urun istifaya 
mecbur edildi
ğini kısaca bil
diriyordu. 

Bu ihtilil bak
kmda gelen taf· 
silit, meselenin 
oldukça ehemmi
yetli olduğuhu 

gösteriyor. 
'Şili hükumeti, 

üç mayıs tarihin
de Umum tayyare 
kumandanı Mira• 
lay Groryanın bir 
ihtilal h a z ı r 1 a
makta olduğunu 
haber alınca onu 
azletmiş ve yeri
ne başka bir za• 
bit tayin etmişti. 

Miralay Groy
ra ayni. zamanda 
bava mektebi 
müdürü bulundu
ğundan ve talebe 
üzerinde buyuk 
nUfuzu olduğun-

da Nitrat ma· 
denleri sosyalist 
esaslarına göre 
yapılacak yeni 
kanunlarla işleti
lecektir. 

Büyük servet
lerin kısmen dev· 

letleştirilmeıi mev· 
zuubabistir. 

Yeoi çahıma 
tarzında prole
ter sınıfına bir 
imtiyaz verilmek
tedir. Lüks et-

yanın kai'iyyen it
hal edilmemesi 
karar albna alı
nacakbr. 

HGIAaa yeni 
lıllkumet yalnız 

küçük mnlkllyeti 
muhafaza eden 
bir sosyalizm ta
kip etmektedir. 

dan hükümet a- Yukarda: Şlllde Riyaseti CUmhur sarayı görünmektedir. 
leyhinde bir nu· Afa6ıda: Hava kumandam lhlllAlden sonra resim geçit yaptırırken. 

Evelce Reiıi
cilmhur olup bir 
ibtilAl neticesin
de mevkiini ter
keden M. Alesan· 
dri yeni ibtilA.U 
idare etmektedir. 
Atlebi ihtimal 
devletin bqına 

sıeçecektir. 

lhUllll idare eden 
Alekaandr 

tuk ı6ylemiı ve talebeyi vatan 
namına isyana davet etmişti. 

Talebe derhal tayyarelerle Şilinin 
payitahtı olan Santiyago dö Şili 
üzerine uçmuş ve Reisicümhur 
M. Monteronun istifasını istiyen 
beyannameler atmışlardır. Bunun 
üzerine M. Montero kabine aza
sını içtimaa davet ederek idarei 
örfiye ilin etmiş ve .piyade mek
tebi efradına, hava mektebine 
karşı koymasını, icabında mitral
yözle mukabele etmesini emret· 
miştir. 

Piyade mektebi, kardeşlerine 
karşı silAh kullanamıyacağanı ıöy
lemiş ve hava mektebinin hare
ketine iltihak etmiştir. 

Son çare olarak orduya mil-

boy en uzundur. Erkeklerin ağır
lığı ktrk, kadınların ise elli yaşı· 
na kadar artar. Ondan ıonra 
yavaş yavaş azalmıya başlar. 

Uzamak ta otuz yaştan sonra ya
vaı yavaş azalmıya başlar. Ço
cuk büyürken viicudunun her 
tarafı biribirine uygun değildir. 
Bazı zaman olur ki bacakları 
vOcudunun başka taraflarına göre 
çok uzun olur ve bu birkaç se-
ne böyle gider, 

racaat edilmiı ise de ordu da bu 
meselede bitaraf kalacağını söy· 
lemiıtir. Halk ordunun hlikiimet 
aleyhinde olduğunu anlayınca 
nilmayişler yapmış ve Riyaseti· 
cilmbur sarayı 6nllnde tezabUrat· 
ta bulunmuıtur. Polis müdahale 

etmiı, birkaç kiti &lmOt Ye yara• 
lanmıf. 

Bundan ıonra M. Mantero 
İltifasını vermit ve onunla bera• 
ber biltün kabine Aza11 da çekil
miıtir. 

Bu bidiseden ıonra, muvak
kat bir hilkümet teşekkDl etmit
tir. Programı mllfrit Sosyalist 

olan yeni kabine ilk it olarak 
meb'usanı fesbedecektir. Program-

lsutaya mecbur adllan 
Devlet Relal Montero 

Masonlar Artık Gizli
likten Hoşlanmıyorlar 

..it 

DOnyanın her tarafında Maıonlar, arbk eskiden oldufu gibi 
Ayinlerini, içtimalannı gizli yapmaktan vazgeçer gibi oluyorlar. Me1ell 
dercettiğimiz resim, lngilterede, Mason cemiyetinin bimayesile açılan 
bir hastanenin k6şat resmini ga.teriyor. Bu knıat reımine 10 bin 
Maıoa iftirak etmiftir. ~--· LaptereDİD üç prensi de dahildir. 

Hararet ,i..f eselesi 

Memlekette 
Bir Aylık 
Vaziyet 

Ankara, (Hususi) Ziraat 
V ekileti Meteoroloji enstitnsil, 
geçen mayıs ayının başından so
nuna kadar bütün memlekete 
ıamil olmak fizere hararet de
recelerinin vasatilerini şu şekilde 
bulisa etmektedir: 

Geçen mayıs ayı ıuhunet 
itibarile geçen senenin mayıı 
ayından oldukça farklı bir man• 
zara arzetmektedir. 

Gece subunetleri: Bu ay için
de ayın iptidasında, on dört ve 
yirmi birinde olmak llzere ilç 
safhada en fazll'l düıtiklüklerl 
gösterir. 

Trakyada: Gece suhunetlerf. 
en ziyade diftllğti dereceler 3 
ile 8 arasındadır. Ege mıntaka
ıında ise gece subunetleri en 
fazla ayın on dördilne tesadüf 
etmektedir. 

Ve en az dtııtl\ğti 5 de
recedir ki geçen sene bu mınta• 
kada en fazla dnşnk olan gece 
ıuhuneti l dereceyi bulmuştur. 

Orta Anadolu: Bu mıntakada 
ıece subunetleri ayın birinde 
ve 20 ve 21 inde olmak iizere 
iki safhada en fazla düşükleri 
göstermiştir. Bu mıntakanın en 
düıük subunetleri -3 olmak 
llzere Afyon Bolu ve Yozgatta 
vaki olmuıtur. 

Cenubt Anadolu: En düşük 
derece 9 derece ile Antalya ve 
Adanada kaydedilmiıtir. Diyarbe
kir mıntakasının en düşiik gece 
ıubuneti de 3 derece ile Urfada 
kaydedilmiştir. 

Şarki Anadoluı Gece suhunet
leri geçen seneden daha diişilk 
olmak üzere • 4 derece ile Erzu• 
rumda kaydedilmiştir. Karadeniı 
Ahil mıntakasının en dütDk gece 
ıuhuneti Sam•unda 6 derecedir-
ki bu geçen seneden biraz daha 
dlltilktUr. Gnndüz suhunetleri: Bu 

aenenin mayıs ayında gündüz suhu
neti ayın bidayetinde biraz yllk· 
1elmif iken ayın ortalarana doğru 
tekrar bir diişüldllk göıtermİf ve 
IOD nufından itibaren ıllratle 
ytıkselerek gitmiftir. Trakyamn 
mayıı içinde vl11I olduğu en 
ytıbek gündllı ıulıuneti ayın 
otuzuncu gilnO vaki olmuştur. 
ve mıntakanın gtlnltık en yilbek 
IUhunetleri 34 dert!ce ile G6zte
r;te ve 33 derece ile Edirne YI 

eburgazda, 32 derece ile ı .. 
tanbulda, 30 derece ile Yalovada 
ftkl olmuttur. 

Ege mmtakumda da auhunet 
vaziyeti azami.mi ayın otuzuncu 
gtlntı bulmuştur. lzmirde 37, 
Manin ve Bursada 36, lzmit ve 
Denizlide 35 derece kaydedil· 
miştir. Her iki mıntakanın bu 
gUndUz suhunetleri geçen senenin 
gtındUz subunetlerinden 7, 8 ve 
hatta 10 derece yiiksek olmuştur. 

Orta Anadolu: Geçen sene 
mayıs ayında gftndnz suhunetle
rinin en yükseği 28 derece iken 
bu sene 34 dereceyi bulmuştur. 
Ankaranın gündüz suhunetle
rinin en yükseği ayın otuz bi· 
rinci gününde 34 derece olarak 
kaydolumnuştur. Bu mıntakada 
Kastamonu, Merzifon keza 32 
·derecelik, Kırşehir, Çorum, Kay• 
seri, Eti Mesut ve Eskitehir de 
33, Burdurda 34 derecelik yilk· 
ıek birer gnndUz suhuneti kay• 
dedilmiştir. 

Cenubi Anadoluda: GUndüı 
ıuhunetlerinin en yUkseği Adana• 
da 38 Antalyada 36 ve Dörtyol• 
da 35 derece olmuştur. 

Şarki Anadolunun en yüksek 
ıuhuneti 30 derece ile Erzincall4 
da kaydedilmiıtir • 

Karad~niz: Sahil mantakasınm 
en yilksek suhuneti 28 derece 
ile Trabzondadır. Gerek cenubi 
Anadolu ve gerekse Şarkt Ana• 
dolu ile Karadeniz sahil mıntaka-
11nın gllndnı ıilhunetleri geçen 
1eneye nisbetle 7 ,8 dereee yUkaek 

ıeçmiı bulunuyor. 



Hükumeti Dinsizlikle İtham Eden 
sopları, Selamlıkta Abdülhamidin 

Gizli Cemiyet Men
Önüne Çıkacaklardı 

Muharriri ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-30-
Babıalinin nüfuz ve haysiyetine 

vurulan bu darbe, Rüştü Paşaya 
epeyce tesir etmekle beraber, 
sarayla mücadeleye girişmek is· 
temedi. Bunu hadisata terketti. 
Çünki umumi vaziyetin gittikçe 
vehamet kesbtmesine nazaran, 
ıarnyı mağlup edecek vekayiin 
zuhur etmesi, ihtimalden uzak de· 
iildi. Nitekim, az bir zaman 
ıonra, beklenen hadise de wkua 
ieldi. 

l 293 senesi ramazanının yir· 
mi yedinci günü idi. ikindi nama· 
zandan sonra Beyazıt ve Fatih 
camilerinde kürsüye çıkan vaizler' 
acıklı bir lisan ile hal ve ahval· 
den bahsettikten sonra, hazırlan
makta olan kanunu esast layiha· 
ımı şiddetle tenkit ettiler. Ve 
bu kanun ile, milleti islimiyeyi, 
gayrimüslim cemaatlerinin meb'
uıanı bUkmile zebun edecekler. 
Ortada Şe.riati Muhammedi durur
ken Frenklerden alınmış kanun· 
larla Ümmeti Muhammet idare 
edilmezi Esasen vükelanın frenkten 
biç ayırdı yoktur. Cümlesi, frenk 
gömleği giymekte ve frenklerin 
adet ve nizamı üzere hareket 
etmektedir. Eğer buna bir çare 
bulunmazsa, Dini Mübin elden 
gidiyor. dediler. 

Bu fesad vetici mev'ize, derhal 
sadrazama ve Mithat Paşaya ha· 
be.r verildi. Ayni zamanda, Zap
tiye Nazırı Babıiliye celbedildi. 
Bazı memurini hafiye tertip 
olunarak viizle.rin kimlere men· 
aup olduklarının gizlice tahkik 
ve kendilerinin de takip edilme
ıine karar verildi. 

Ayni gece; Çarşıkapı, Cıial· 
oğlu, Mahmutpaşa, Beyazıt, Fatih, 
Aksaray, Bahçekapı caddelerine 
de yaftalar yap.şbrılmış ve muh· 
telif sokaklara kağıtlar ablmııb. 
Bunlarda da yine avamın hissiya
tını heyecan ve fesada verecek 
sözlerle beraber, [ Vükeli, Ru· 
meliyi düşmanlara satb. Sırplar 
ve Karadağhlarla müsalAha yap
mak ve onlara kn·allık ver
mek istiyorlar. Ecdadunmn bun
ca kam pahasına alınan bu 
yerleri, iki buçuk kefereye tes
lim edivermek revayi hak mıdır. 
Düşmana mUdafaa ıçın dev
letin askeri yoksa, bizler ne güne 
doruyoruz. Yedi yaş.odan yetmiş 
yaşına kad&r küffar üzerine gi
dip dioi uğruna fedayı can 
etmek isteriz:.J diye yazılmıtb. 

Bütün bunlar, İstanbulda fe
sat ç.tkarmak istiyen bir ıebcke
nin mevcudiyetini gösteriyordu. 
Nitekim arife gününe kadar ya· 
pılan tahkikat ve tecessüsat ta 
bunu teyit etti. Mitbat paşa ta
rafından gizlice izam olunan ve 
erbabı fe9at arasına sokulan ha
fiyeler de bu gizli cemiyetin ele 
başılarını ve takip ettikleri mak
sadı anlamışlardı. 

Cemiyetin programı şu idi. 

Bayram günü, Sultan Hamit, bay
ram selamlığına çıktığı vakit_ ce-
miyet efradı tarafından at-abası 
durdurulacak, büyük bir n1imayiş 
yapıla ::.ık ve kendisine bir arı;ı-
hal sunulacak, bu frenk meş
repli \ ükelanın azme yerlerine 
dini biitiin ,re helal süt emmiş 
vükelanın getirilmesi talep olu
ıt~r:ık... Eğer Abdülhamit, bu 

mündericatına kabul 

ve derhal tatbik ederse ne ili... 
Etmediği takdirde, en baıta 
Abdülhamit olmak üzere, Sadra
zam Rüştü Pa~a, Mithat Paşa, 
Şeyhülislam, Sarasker Redif Paşa 
ve hatta Maliye nazırı sabıkı 

Rıza Paşa ve daha sair 
ricali devlete dahi suikast ya
pılacak ... 

Vanyet, çok ciddi idi. Bil
hassa saraydakilerin ekmeğine 
tereyağı sürülmüştü. Damat Mah
mut Paşa ile başkatip Sait B. 
derhal Abdülhamidin huzuruna 
koştular. 

Zaptiye Nazırının tahkikatına 

atfen Makamı Sadaretten ge!en 
tezkereyi Abdülbarnide arzettiler. 
Abdülhamit fena halde telif 
etti. Demek ki, amcasını ve bD
yUk biraderini tahl ve tacından 

mahrum eden kuvvet, bu defa da 
başka suretle harekete gelmifti. 

Ertesi gün bayramdı. Saray
ca hazırlanan program mucibince 
padişah, bayram namazını kılmak 

Sovyetlerin 
Seyahat 
Teşkilatı , 

lnturlat Sovyat seyahet te,kua .. 
tmın lstanbul mUmesslll 

Gerfatar 
Sovyet hükümeti artık dünya· 

ya kapılarmı açmıya karar verdi. 
Rusyayı taD1tmak için lnturiat 
!İsminde bir seyahat tcıkilitı yapt • 

Bu teşkilat, muhtelif Sovyet 
resmi dairelerinin hissedar olduğu 
eshama münkasem bir evlet 
şirketidir. 929 senesinde teşekkül 
etmittir. Şarkı karip için lstan
bulda bir şube açmıştır. 

Bu ıubeye Türkiye, Yunanis· 
tan, Mısır, Suriye, Filistin dahil
dir. Başında doktor Gerşater 
bulunmaktadır. Gazetecilikten ye
tişen doktor birçokJ memleketler 
gezmiı birkac liıan öğrenmiştir. 
Yedi gilndenberi Türkiyede bu
lunmaktadır. Üç ayda Türkçe 
lisanını öğrenerek aeyyahat husu
sunda Rusyayı Türkiyeye ve Tür· 
kiyeyi Rusyaya tanıttıracaktır. 

Doktorun bu seyahat teşkilatı 
hakkmda dün söylediği sözlerden 
ıunlart anladık : 

Çarlık Rusya ile Sovyet 
Rusyası arasında seyahat noktai 
nazarandan inarulmıyacak dere-
cede büyük farldu Tardır. Şe· 
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~ıere ~Köprü tarikil~ Fatih cami
sıne gıdecek ve bılcümle saray 
mensubini ile vükeli ve ricali 
devlet te büyük üniformalarile 
alaya iştirak edecekti. Halbuki 
Fatih camisi, zaten fesadın mer-
kezi idi. Oraya gitmek, doğrudan 
doğruya fesadı tahrik etmek de
mekti. 

Şu halde, bu merasim prog• 
ramının derhal tepdili iJe bir fe
nalığa meydan verilmemek için 
icap eden tebbirlerin alınma-
sı laz.ımdı... Sait Beyin zeka-
sı, derhal imdada yetişti. 
Program tebdil edildi. Mabeyni 
hümayunu cenabı mülükane baş 
kitabetinden sadarete yazılan 
müstacel bir tezkerei bususiyede, 
Biraderi Am Şcbriyari Bürhaned
din Ef'tndinio ziyadece rahatsız 
olması, zatışahanenin teessürünli 
mucip olduğundan yarınki bayram 
alayının debdebesiz ve muhta
sarca icrası fermanı hümayun 
iktızasandan bulunduğu bildiri
liyordu. 

(Arkuı var) 

1 Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 35 
lngiliz lirası 74 05 00 
Do1ar 47 60 00 
Liret 9 29 00 
Belga 3 40 14 
Drahmi 70 97 00 
laviçn franga 02 43 12 
Leva 67 10 00 
Florin 1 17 52 
Kuron Ç. 16 03 25 
Şiling A. 57 75 ()() 

Pezata ()() 00 00 
Mark . 02 00 00 
Zloti 00 00 00 
Pengo 04 00 ()() 

Ley 80 00 00 
Dinar 27 69 3-4 
Çervoneta 1 ıo 87 50 

Tahvilat Kapanış 

t. Dahili 93 50 
D. Muvallhide 42 25 
A. Demiryolu ()() 00 

Borsa Harici 

Altın g 

Mecidiye 
Banknot 

'l ... 

birler, fabrikalar, yollar, hemen 
her fCY değiımiştir. 

Evvelce Rusyaya arada sırada 
bir vapur ıeyyah gelir ve gi
derdi. Bir müddet fena propa
gandalar yllztınden hiç gelmez 
oldulardı. Fakat · bu aeyyAlılar 
dünyayı gezdiler, gördüler, Rus· 
yayı biç bitmiyorlar. 

Şimdi btitün kolaylıkları ken
dilerine göstererek Rusyayı tamt
ttrmak istiyoruz. 

Rusya, dnnya yüzünde tabia
tin zıtlarını cemetmiı bir memle
kettir. 

Ti.irkistanda en sıcak, Arkan· 
jelde en soğuk memleketler var
dır. Bir tarafta vasi çöller diğer 
tarafta mamureler mevcuttur. 
Tabia~ ahlak, adat ve lisanları 
birbirine uymıyan 150 milliyeti 

Huina 

Cenup Denizlerinde Bir Seqalzat Macerası 

Atın Pe de •• • 
1 

Üç Serseri .. Üç Milyoner 
- 83 - Muharriri: Stakpool 

Kararı Peş·n Vermiştik! Defineyi De 
Götüreceğiz, Kızı Da ! 

Hagton: 
Merak etmeyiniz o da 

olacak ! dedi. Buraua } apacağı
mız bütün iş depoya yedek tatlı 
su doldurmaktan ibarettir. Fakat 

kendi hesabıma ben çalışacak 
halde değilim. Bütün kemiklerim 
sızlıyor! 

TiJman: 
- Al benden de o kadar! dedi. 
Piposunun küllerini savurmak 

üzere ayağa kalkmışta, birdenbire 
gölün dereye açılan kısmındn 
bir yerli kayığı gördü, fekat ka· 
yığın görünmesile kaybolması bir 
oldu, Tilman: 

- Mutlaka bizi gözetlemiye 
gelmiştir, dedi. Fakat Kaptan 
Hul bu fi\cre iştirak etmedi. Biraz 
evvel Şaya salondan yukarıya 
çıkmış ve herkes gibi o da yerli 
sandala görmüştü. Hagtonun kula
ğına iğilerek birşeyler söylllyordu. 
Hagton genç kızı dinledikten 
sonra: 

- Şaya böyle 'düıünmllyor, 
dedi. Onun fikrine göre yerJiler 
bizim buraya niçin geldiğimizi 

öğrenmitler ve vaz:iyeti tetkike 
çıkmışlardır. Bundan başka Şaya
n n bir haftadanberi bizim yanı-

mızda bulunduğunu da öğrenmişler 

ve belki kendisini zorla alakoy
duğumuza zahip ol::nuşlardar. Kı
zı istirdat etmek arzusundadırlar. 

Kapta) Hul: 
- Ben bir an evvel çıkıp 

Kitmek istemiyor muydum? diye 
homurdandı. 

Hagton devam ediyordu: 
- Şaya kendi yüzünden bize 

ve defineye zarar gelmesinden 
ise köyüne dönmeyi tercih et .. 
mektedir. Bu takdirde ben de 
onun yanında kalacağım! 

Kaptan Hul: 
-Münasebetsiz sözlere iliz.um 

yok! diyerek delikanlının mütale-
asmım yarım bıraktı. Altını da 
götüreceğiz, kızı dal Buna ahdet
tik. Bizi abdımıulan geri çevire
cek olanlar herhalde buranın 
yerlifcri olmıyacakbr. 

TiJman da: 

• 
evvel sopa ile başma vurm•y• 
kalkışmaymız, bu, çok tehlikeD 
bir harekettir. Bilakis sopaDJll 
süngü gibi kullanmıya ve kar 
şmızdaki adamın mideıine vur 
mıya çalışımz. Eğer karşınızdaki 
adamda da sopa varsa mildafaaoıO 
şekli tıpki süngü mübarezesind• 
kulJanıJan şeklin aynıdır diyordu. 

(Arkası nr) 

RADYO=---
1 O Haziran Cuma 

latanbul - ( 1200 metre ) 18 grr 
mofon, 19,5 Vedia Rıza Hanımın i9tl
rakile alaturka saz. Ajans haberleıl, 

saat ayarı, 20,G gramofon ile opera 
21 Cennet ve inci Hanımların i9tiraki
le alaturka eaz. 22 tango orkestrası. 

Bükret - ( 304 metre ) 19,40 grr 
mofon. 20 musiki bahislcri.20,46 Koro. 

BcJgrad - ( 4..."9 metre ) SO lilall 
dcrslori. 20,5 Milli Sırp 9arkıl&rlt 

21,30 nakil, 23,50 ak9am konaeri. 
Roma - ( 441 metre) 21 Maskanl• 

nin senfonisi. 22,30 İ9kcnce isimli ko
medi. 23,15 konser. 

Prat - ( 488 met.re ) 20 halk. koır 
seri. 21 viyolonsel. 21,30 muaababt 
ajans son bal;crlı.ıri. 28,20 gramofon. 

Viyana - ( 517 metre ) 19,US mu• 
ealıalJc, ajans, gramofon, kcmi'or~ 

11,10 Viyana şarkıları, son dans 1ıa· 

vaları. 
Peşte - ( 550 metre ) 20 küçP 

hikayeler. 20,5 miisahabe. 20,45 satoa 
orkcstrnsı. 21,30 konser, Elizabctta 
b;knye i. sonra Çigan orkestrası. 

Varşova ( 1411 met.re) 20,ı• 
haber, gramofon, 23 Moniuskunuıı 
reviıJcri, 23 dans havaları. 

Berlin - ( 1G35 metre ) 2n koır 
fcraııs, işçinin hakkı, 21 Va9lngtondall 
nakil, 21, Hi Stulgarttan naklen ııaflf 
süvari isimli opera. 

1 1 Haziran Cumartesi 
lstanbul ( 1200 metre) 18 Oranı~ 

fon, rn,5 Hafız Abın~t Bey heyed. 
20,5 gramofon ile opera p&rçaları sı 
Hafız Ahmet Bey heyeti, 22 orkeıtr•• 

Bükrcş - ( 0!)4 metre ) 20 Orkel" 
tra, 20,5 konferans, 21,15 Romaıır• 
Musik;si. 

Belgrat - ( 429 metre ) ~ Ra_. 
ınusahaba.sı, 20,5 Godarrn ikinci trlyO'" 
su. 21 ,20 Yahsngerin ismindeki oper,._ 

Roma - ( 441 metre ) 20 Habtf• 
- Fişekletimiz ne güne du· :ıjaııs, gramofon, 21,25 Tan h&vsen ir 

ruyor? Cümlesini ilave etti. ıniııdeki opera. 
Kaptan Hul bu Ada halkana Prağ - (488 metre ) 2~ Şen muıl"' 

ki, 21, 15 kabare, 2S son babertetı 
karşı silah kullanmayı bile çok 28,20 Oetrovadan nakil. 
görüyordu: Viyana - ( 517 metre ) Ut945 K# 

- Sopa. kafidir, dedi. kasya hakkında bir konferana, 21 il' 
Ve salona inerek bir palto kcr şarkıları bando ile, 28,15 dalf 

b ld k --L') • d havaları. u u tan ıonra aauı e ın i. Or- Pett• _ ( 650 metre ) 20,80 Ral" 
mandan birer buçuk metre uzun- yo orkestrası, 21 Viyanadaa nakl,.. 

luğunda dört beş tane sopa k~ asker ı:.rlul ... n. 
ıerek gemiye avdet etti ve ar- Var,on -(141 t ıoetre)!0,15 .AJ,.. 
kadqlanna küçük bir konferans ve granıofon, 21 hafif konser, zs,el 

Şopen konseri. 
verdi: Beri in- ~ 1 G35 metre ) 20 )lapW 

- Kavgaya tutuıtuğnnuz z.a- dilor i~in tn~lizce den, !1 vıy....-
man hasmınızı y~re sermeden darı naklen .l ker ,arkıları. 

====================a ==============-=~ 
görmek mümkündür. 

1 

Muazzam fabrikalar, nehirJer 
Uzerinde en miitekimil tesisat 
şayana dikkattir. Amerikada en 
büyük çiftlik 30,000 ar iken 
Rusyada 150,000 ardır. Bunların 
idaresi. teşkilata bir seyyahı cel
betmiye kafidir. 

lnturjst idaresi pasaport vize
leri, oteller, lokantalar, tren, oto
mobil seyahatlerinde azami ko
laylağı i\istermektedir. 

TEŞEKKÜR 
Sevimli yuTumuxun aiJ•• ....... ...... 

yııUe gerok cenaze meraalıalad• 1"•'"::: 
ve serok .. blı.xat veyahat meldaP •• 

ırrafla boyam taziyet ve iN elha ~ 
111&tevelllt teuıilratımıuı lftlrak .... _.-
aubtereme ~e ehibba ye .... ıbr• .,,. 

ayrı cevap lt&11na takatl.a. ..... ~ 
teıekkUratımııın lblAtına •asoteJllsla ta.ar 

autunu rica ederiz efendim. 

Pederi: Demlryollar ı .. aat 

ıabıkı Mllhendla 1net 
Vald•lı Ştlkran lsaet 
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Siyaset Alemi BARİC:I TELGRAFLAR Giinül İşleri 

Hindenburg 
/!rüningi Cebren 
istifa Ettirmiş 

H d b U ı .. Ol 1. M İkinci in en urg, su suz arat! • Defa 

Berlin 9 - Dortmurder Je· 
ner al Arzeyger gazetesinin ver
diği malumata göre sabık Baş· 
vekil M. Brüning kanun ve usule 
nıuhalif olarak ani bir surette 
istifaya icbar edilmiş ve hadise 
şöyle ceryan etmiştir: 

Bruningi I• t•f M b Et • Evleneyim Mi? s J aya ec ur mış Altı )edi sene e\\cl oldukça 

M. Brüning Hindenburga ilk 
rnülaki olduğu zaman millakat 
çok kısa sürmütür. Hindenburg, 
başvekilin kararnameler hakkında 
Verdiği izahatı hemen keserek 
ıu cevabı vermiştir: 

- Bu kararnamelerin Bolşe
~k temayülitile meşbu birtakım 
dahili istismar planlarını ihtiva 
etmekte olduğunu işittim! 

M. Brüning izahatına devam 
etmek istemişse de Hindenburg 
Yine sözünU keserek demiştir ki: 

- Kararnamede mali bir ta· 
kam meseler de var. Halbuki ben 
Bolşevizmden başka bir şeyle 
nıeşgul olunmadığım zannedi
Yorum. 

Reisicümhurun mütecavizkii· 
tane ve mlistehziyane hareketle· 
tine karşı başvekil sükut edi
Yordu. Hindenburg sözlerine şöy· 
le devam ediyerdu: 

- Bu hal böyle C:evam ede· 
llıez. Kabinede iki sendikalist 
~ar. Biri siz, biri de Mesai Na
lın Stogervald.. Her ikiniz de 
kabineden uzaklaşmalısınız. Maa· 
llıafih siz müstakbel kabinede 
liariciye Nazırlığını muhafaza 
~debilirsinizl 

M. Brüning, başka bir kabi
'-eye iştirak edemiyeceğini, sos
)'1 demokratların kendisini Re
İsicümhurluğa getirmeleri için ka
binenin siyasetini değiştiremiye· 
Ceğini vad~ttiğini söylemiştir. 

Hindenburg, bir teşekkür ke
lirnesi bile söylemeden hafif eğil
tniş ve Brüninge yol göstermiştir. 
E:.rtesi sabah ta Brüning istifasını 
\'ermiştir. Reisicümhur bir şey 
söylemeden istifanameyi imzala· 
ltııştır. Başvekilin bundan sonra 
ltyaseticümhur Katibi Umumisi
ile giderek teamül veçhile biitün 
ltıUstakil nazırlara gönderilmekte 
01an teşekkür mektuplarınm ken· 
diaine günderilmesini rica etmiş
•e de üç gün sonra mektup ken 
diaine de gelmiştir. 

Hltlerln nutku 
Berlin, 9 - Hitler ayın on 

:~tdünde, telsız telefonla mühim 
1t nutuk söyliyeceklir. 
Prusya HUkOmetl, Alman 
Ba,veklllnl Protesto Etti 

f:' Berlin 9 - Alman Beşvekili 
f 0 1l Papenio Prusya Diyetinin 
~ ait mektubunu Diyetin 

tDEBI TEFRIKAMlZ: 35 

Kırata Sadakat 
'~ nini Mutlaka 

Kalkacacak 
Londra 9 - lrlandanın kırala 

sadakat yeminini ilga etmesi me· 
selesi hakkında M. Makdonalta 
lrlanda nazırları arasında mUza
kerat yapılacaktır. İçtimaa, Mak
donald riyaset edecektir. 

Dublin 3- Sadakat yeminini 
ilga eden kanun layihası ayan 
meclisine gelmiştir. 

Buradaki İngiliz nazırlarının 
fgniltere ile lrJanda arasında 
dostane münasebat için tesir 
yaptıkları söylenmektedir. M. Dö 
Valera beyanatta bulunarak, 
kırala sadakat yemininin ilgası 
hususunda İrlandanın noktai na· 
zarının hiç değişmemiş olduğu· 

nu söylemiştir. 
Dö Valeramn Muvaffakıyetslzhğl 

Dublin, 9 - Ayan meclisi 
İrlanda Kanunu Esasinin 2 inci 
kısmının ilgasını reddetmiştir. 

Ayan Meclisi bu suretle ye
min formülünün ilgasını kabul 
etmek niyetinde olduğunu göster
miştir. Fakat btitün projeyi tas· 
dik ve kabul etmemiş, bu suret· 
le serbest İrlanda hUkfımetinin 
Dominyon sıfatmdan vazgeçme· 
sinden imtina etmiştir. 

M. Dumerin Katili Hakkındaki 
Karar Yakmda Verilecek 
Paris. 9 - Heyeti ittihamiye 

M. Dumerin katili Gorgulof mes· 
elesini tetkik etmiştir. İddia 
makamı, davanın cinayet mahke
mesine sevkini istemiştir. Heye· 
tin kat'i kararını öniimüzdeki 
hafta zarfmda vermesi muhte· 
meldir. 

Filipar Felaketinden l<urtulanlar 
Napoli 9 - Avustralyadan 

gelen Sefe vapuru Filipar felake
tinden kurtulanlardan 38 kişiyi 
getirmiştir. Bunların arasında 
tayyareci yüzbaşı Deverıneylk 

vardır. 

Felemenkte issizler 
' Guda, 9 - İşsizlerle palis 

l arasında bir arbede olmuştur. 
iki kişi ölmüş 25 kişi yarlanmıştır. 

nazırlardan olan reisi.ıe gönder
mesi üzerine Prusya hükumeti ile 
Fen Pap~n arasında i bir ihtilaf 
çıkmıştır. Prusya hükumeti, Fon 
Papenin hükumeti hiçe sayan bu 
hareketini protesto etmiştir. Fon 
Papen bu protestoyu makul bul
muştur. 

VİKTORYA 
Muharriri: J( nul Hamsurt Nakleden: H. Ş. 

\•y ~ Oh! Bakınız ne derin ta- \ 
d"}'l~llere dalmışsınız. Mütemadiyen 
ı .. u?linuyorsunuz. Viktorya bu söz-
"tı .. 

ışıtmekle söze karıştı: 
•c :- O, bu akşam yalmzlığı 
'u llıl}'l or. Biraz evvel benim de 

a e . . V tırnı cevapsız bırakmıştı. 
ta~ e birden Y ohana yaklaşa· 

nıccanetle: 

tıct -Bu anda eminim ki siz ba
dGş~Cteceğiniz tarziyenin şeklini 
diniU?üyorsunuz, dedi. Fak"at ken· 
1..1-·tı bu . . Ü • • B"l~ ,._ nun ıçm zmeymız. ı a-

davet mektubunu çok geç 

gönderdiğim için sizden özür di
lemek bana düşer. Bu, benim 
tarafımdan yapılmış affedilmez 
bir ihmaldir. Sizi son dakikaya 
kadar unutmuştum. Hatta büsbü
tün unutmak üzere idim. Fakat 
ümit ederim ki beni affedeceksi· 
niz. Bugün zihnimi işgal eden 
o lrndar çok şeyler vardı ki .. 

Delikanlı, mütehayyir, kıza 
baktı. Kamila şaşkın nazarlarını 
kah birine kah ötekim; gezdiri
yordu. Viktorya, karşılarında, 
yüzü solgun ve soğuk, intikamını 

yetişmiş tek orkck evlilclıını k'a) bcttim. 
O vakittcnberi sıhhati boz\tlıı.n, hatta 
yapılan bütün tedavilere rağmen ıb

hatinin dfizclmesine imknn bulunmı

yan refikam, bana bir arkadaş ol
maktan uzaklaştı. Fakat hcrşcrdcn 

ziyade beni üzen şey anne olaına
mnsıdır. Bu vaziyet lıcni diltüncHlrü
yor. Kanun ikinci bir karı alm.una 
mnni. Ben de çocuksuz yapamıyorum. 
Oldukça gencim. Bu milşkfil vaziyet
ten kurtulmak için bir hal çaresi bu
labilir misiniz? > 

B. S. 
Ben size karınızın üzerine 

ikinci defa evlenmeği tavsiye 
edemem. Siz hastalansaydınız da 
çocuk sahibi olmak için karınız 

Yeni açılan Fransa Meb'uua Meclisinde rürilltüler kopmıya başladL Eıki 
Başvekil Tardiyö yeni kabineye 4iddetle hücum etmektedir. Bu resim, eaki 
başvekilin yeniaine muamelatı devir ve tHlim etmcainden aonra alınmıştır. 
Sağdan: Yeni Başvekil M. Heryo, eaki Başvekil M. Tardiyö. 

böyle bir şey düşünseydi ne ya· 
pardımz? Siz nasıl buna muvafa
kat etmiyecekseniz, kannızın da 
böyle bir harekete göz yumması· 
na imk!n yoktur. Refikanız buna 
muvafakat etse bile, gönlü razı 
olmaz. Nihayet İf onuu tatliki ile 
neticelenir. Baba olmak istiyor
sanız bir evlatlık alıp büyütünüz. 

* "Bir sene kadar evvel ailem 
bana bir hayat arkadaşı seçti. iki 
tarafın da muvafakatile görüştük, 
tamştık, seviştik. Fakat sonra· 
dan kızın babası evlenmemize 
muhalif olduğunu söyledi. Sebeo-

--~---~ 

Bulgaristanda 
Bir Haqdut 
Çetesi Yaka/andı 

Belgrad 3 - Bir haydut çe· 
tesine mensup 60 kişi tevkif 
edilmiştir. Bunlar Tisza nehri ci· 
varında birçok köyleri yal<mışlar 
vs 86 kişiyi öldürmüşlerdir. 

Çekoslovakya Komun;stleri 
Prağ, 8 - Çekoslovakyada 

komüstler bir nümayiş esnasında 
6 jandarmayı taşlarlarla yara· 
lamışlardır. Jandarmalar ateş aç· 
mak mecburiyetinde kalmış ve 
iki komünist yaralanmıştır. 

Tahdidi Teslihat Konferansında 
Cenevre 9 - Tahdit teslihat 

konferansı hava encümeni mesai· 
sini ikmal etmiştir. 

Kadın Tayyareci ltalyada 
Roma 3 - Kadın Tayyareci 

Mis Erhart dün Milanodan ha
reket etmiştir. Mis Erhart Ro
madaki Liktör tayyare meyda· 
nına vasıl olnıuştnr. 
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aldığmdaıı memnun, duruyordu. 
Evet deminki hakaretin intikamını 
adamakıllı almıştı. Sonra, Kami
laya dönerek: 

- Bizim kavalyelerirnizi gö· 
riiyorsunuz ya, dedi. Onlardan 
bize karşı biiyük bir alaka, bir 
ihtimam beklemek doğru bir 
şey değil. Baksanıza, ötede nişan· 
hm olurmuş, harıl harıl avcılık
tan konuşuyor; beri de şairimiz 
tefel<küratıııa dalmış, bizi mühim
semiyor bile. Şair Bey, bari bize 
bir şeyler söyleseniz! 

Y ohanın şakaklarındaki da
marlar fırlamıştı, asabiyetle: 

- Pekala, mutlaka bir şey 
söylemekliğimi istiyorsunuı, öyle 
mi? dedi. 

Genç kız: 
- Oh! Yok, bunun için ken-

Kanada da 
Bir Orman 
Yanıyor 

Amas 9 - Kanadada Kelek 
vilayetinin şimalinde müthiş bir 
orman yangını çıkmıştır. Yangın· 
dan dehşete düşen halk göller 
ve nehirler mmtakasına kaçmak
tadır, yı: ngın şiddetle devam 
etmektedir. 

Yeni Bir 
Deniz F aciasz 

Barselon 9- I ·ayı bahri-
sefit kumpanyasının f ayde gemi· 

si Puntawegra denilen mahalde 
karaya oturmuştur. Süvarileri ge
minin mahvolduğunu bildirmiş
lerdir. 

Gemide 30kişilik tayfadan başka 
500 zenci ve Avrupalı yolcu 
vardı. Yolcular bir lngiliz vapuru 
tarafından kurtarılmışlardır. 

bini bilmiyorum. Yalnız üvey 
annemin bir mini teşkil ettiğine 

kani olduğunu zannediyorum. 
Babası kı:ıı başkasına vermek 
istemişse de, kız ret cevabı ver
miştir, ne yapalım ?,, 

1ı1. Ali 

Eğer mini üvey anneden iba
retse mesele yoktur. Evlenirken 
üvey anne değil, anne bile dü
şünülmez. Nihayet üvey anneni· 
ze bir tahsisat verir, sizler ayrı 
bir eve çıkarsınız. Bu suretle 

manii ortadan kaldmmış olursunuz .. 
Nahit Kaya Beye: 
"İzinizi kaybetmekten başka 

çare yok galiba. Bunun iç!n de 
mensup olduğunuz daireden baş· 
ka bir yere naklinizi temin et
miye çahşınız. Bu da olmazsa 
Hikayeyi aç•kça nişanhnaza açı
nız ve birlikte tedbir alınız. 

HANIM TEYZE 

Bedava Bir Otomobil 
VEYA 

Bunun bedelini nakten 
Kazanmak isterseniz 

hemen en yakın FORD acentasına 

-· tafsilat isteyiniz. 

dinizi zorlamayınız, dedi. Ve 
gitmek ister gibi bir adım attı. 

Y ohan mütebessimane ve ağır ağır, 
fakat sesinde hafif bir ihtizazla 
söze başİadı : 

- Bu sefer söze mukadde
mcsiz başlamak, mevzua tam 
ortasından girmek arzusundayım: 
Matmazel Viktorya, siz epey bir 
zanıandanberi birini seviyorsu
nuz, değil mi ? 

Birkaç saniye, üzlicü bir sü
l(fıt oldu. Adeta kalplerinin çar
pıntısını duymak mümkün ola
caktı. 

Sonra Kamila, mahçup, söze 
karışmak istedi: 

- Viktoryanm kendi nişan
lısını sevmesi pek tabii dtğil mi? 
Siz onun nişanlandığını bilmiyor 
muydunuz? 

Bu esnada yemek salonunun 
kapıları arkalarına kadar açıl-

mıştı.. Sofrada Y oha kendisine 
tahsis edilen yerin öm.:•ot!, ayakta 

bekledi. Başı dönüyor, önündeki 
masa adeta sallanıyordu. 

Salon, bir ses girdabına dal-

mış gibi, uğultulu ve karma-
karışık bir halde görünüyordu .. 

Şato sahibesi sevimli bir eda 
ile: 

Buyurunuz mösyöler, herkes 

kendisine ait olan yere oturmak 
lütfunda bulunsun, dedi. 

Tam bu esnada Viktorya Y o· 
hanın arkasından seslendi: 

- Biraz müsaade buyurunuz. 
Y ohan yan tarafa çekildi. 

(Arkaaa Ya-;:" 
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Dünya Garibeleri 

Sinema Yıldızı 
D. F erbanksın 
Başına Gelenler 

Maruf sinema artisti Duglas 
F erbanks filimlerde bilhassa ma· 

· birane cambazlıklarile şöhret al· 
mıştır. Yıldızları beğenenler ek· 
seriyetle onların haraketlerini tak· 
lit etmektedirler. Bu taklit heve· 
si yüzünden geçenlerde Ameri· 
kanan şimal şehirlerinden birinde 
çok garip bir hadise olmuştur. 
ihtiyar bir kadının erkek çocuğu 
Duglasm cambazlık hareket· 
)erini taklit etmek istemiş, 

yüksek bir duvardan ken· 
disini aşağı fırlatmıştır. Ço· 
cuk, tabiidir ki bu mecnunane 
hareket neticesinde çok zararla 
çıkmış ve iki bacağı birden kı· 

rılmıştır. Annesi fakir olduğu 
için çocuğuna iyi bakabilmek mak· 
sadile hayatta yegane istinatgahı 
olan küçük evini satmak mecburi· 
yetinde kalmı~ır. 

Nihayet uzun tedavilerden 
sonra akılsız çocuk iyi olmuştur. 
Fakat ayağının biri sakat kalmış 
Ye topallamıya başlamıştır. Bunun 
tızerine çocuğun annesi Duglasa 
çok garip bir mektup gönder· 
miştir. Mektupta aynen şu elim· 
leler vardır : 

"Çocuğum sızın hareketle· 
rinizi taklit etmek isterken iki 
bacağı kırıldı. Onun tedavisi için 
evimi bile sattım. Buna siz sebep 
oldunuz. Şimdi yaptığım mas· 
rafları ödemeniz lazımdır. Bana 
derhal tedavi ücreti olarak 1500 
dolar gönderiniz.,, 

Derhal ilave edeHm ki kadın· 
cağız bu kadarla da kalmamış 

Ye doğru mahkemeye giderek 
Duglas hakkında zarar ve ziyan 
davası ikame etmiştir. Bakalım 
mahkeme ne karar verecek? 

Camdan Gemi 
Yirminci asırda bulunuyoruz. 

Camdan herşey yapılıyor. Hatta 
geçenlerde zenginin biri · billur 
bir tarak bile yaptırmışhr. Fakat 
Amerikarla San F ransısko şeb· 
rinde zenginin biri camdan büyUk 
bir gemi yaptırmak sevdasına 
dfişmUş, bu [maksatla inşaat 
mühendislerinin başını ağartmiştır. 

Geminin yalnız teknesi cam· 
dan olacak, diğer tarafları bil· 
diğimiz gidi yapılacaktır. Ame· 
rika mühendislerinden hiçbiri 
bu garip teklifi kabul etmemiş
lerdir. 

Deve Kuşu Mideli Adam 
Londrada çevrilmekte olan 

bir filimde rol icabı gramofon 
plağının yenilmesi lazım olmuş, 
fakat bu işi ne artistlerden ve 
ne de figüranlardan hiçbiri yap· 
mamıştır. Bunun üzerine gazete· 
lere ilan verilmiştir. Birkaç gün 
ıonra Avustralyalı Sidani ismin· 
de biri stüdyoya müracaat ede· 
rek: "Ben Deve kuşu mideli bir 
adamım. Cam, taş, toprak velh
aıl ne isterseniz yiyebilirdim ,, 
demiştir. 

Sidani, birkaç gramofon plA· 
ğım kıtır kıtır yedikten sonra 
üstelik lc:ordonile beraber bir de 
aaat yutmuş, mUteakıben on litre 
de su içmiştir. Bundan sonra 
ıu bardağını da yemiş tatlı ye· 
rine de bir şiıe siyah mürekkep 
içmiştir. Uzun zamandanberi işsiz 
dc~aşmakta olan Sidani bu mari
feti sayesinde yüksek maaşla 
füim ş~rketine kabul edilmiştir. 

SON POSTA 
z 

Paris Mektupları 
•• 

Bir Ormanda Bir Yığın Kül Uzerinde 
Yarısı Yanmış Bir 

Kadın Cesedi 
Fransız Polisinin 

Karışık Bir 
Paris, 6 (Ha

ziran) - Fran
sa, Avrupa mem· 
leketleri arasın· 

da en fazla vak'a 
doğuran yerdir, 
denilse bata edil· 
mez zannederim. 
işte size bütün 
halin işgal eden 
yeni bir mesele: 

Halledemediği 
Mesele! 

Fethi· 
meyit a· 

ıneliyosinl 

ynpan doktor 
edindiği ka· 

Bir sabah, 
" Sen • e • uvaz,, 

M. Tlrslen ite akrabaları 
maktulün cesedini 

kaldırıyorlar 

naati mtıddei• 
unıuwiye aulatıyor. Resmin alt tarafında doktorun ala.tını 
ihtiva eden sandık •:ardır. 

vilayetinde .. Vilnöv ,, kasabası· 
na giden geniş şoselerden 
S?"eçenler, yolun sağ kenarında 
ormanlığın içinde bir yığan kül 
üzerinde yarısı yanmış çıplak bir 
kadın cesedi görmüşler, içlerin· 
den birkaçını orada nöbetçi bı· 

rakarak zabıtaya koşmuşlar, haber 
vermişleri 

Garip Bir Vak'a .. 
Zabıta memurları hemen gel· 

mişler ve bir bakışta garip bir 
meselenin önünde bulunduklarını 
görmüşlerdir: 

Ceset yarıyarıya yanmıştır 

ve çırçıplnktır. Elbiseleri ise 
devşirilmiş, ateşin mşemiyecegı 

bir kenara konulmuş, şapkası ve 

çantası bir ağaç dalma asılmıştır. 
Zabıta memurları el çantasını 

açınca kadının hüviyetini göste· 
ren bazı evrak bulmuşlar ve o 
cıvarda kain "Yer,, kasabasında 
garaj sahibi Mösyö Tislenin 

zevcesinin mevzubahs olduğunu 
anlamışlardır. 

Fakat bu odun yığınını kim 
topladı. Ateşi kim fyaktı, kadını 

Radyoda Yeni 

Bir Keşif 

Radyo kulianıyarsanız bilirsiniz 
ki, merkezden verilen sesi yüz 

binlerce kişi her taraftan işite· 
bilir. Bu sesi yalnız bir yere 
göndermek mümkUn değildir. 
Markoni bunu da halietmiş, sesin 
radyo ile bir merkezden "zalnaz 
diğer bir merkeze gönderilmesini 
temin etmiştir. 

Tahkikat aathalarandan 
Birkaç sahne 

buraya kim getirdi, kim soydu, 
kim ateşin iizerine attı ? Bütün 
bu suallere cevap vermek mUm· 
kün değildi. 

Zabıta memurları M. "Tislen,, i 
bulmuşlar, sormuşlar: 

- Zevcem sabahleyin sokağa 
çıkmıştı, ekşama kadar bekledim, 

gelmedi. Ne olduğunu şimdi an· 
lıyorum, cevabını almışlardır. 

Bu sırada,fethimeyyit ameliyesi 
yapılmış ve şu hakikat öğrenil

miş!i ·• 

- Madam"Tirlen,,in başına ağır 
bir cisim vurulmuş, bayıltılmış, 

sonra boğazı sıkılmak suretile 
öldürülmüş, öldürüldükten sonra 

da cesedi imha edilmek maksa
dile ateşe atılmıştır ? 

Katil Kimdir ? 
Zabıta kadının 

defa daha isticvap 

isticvap saatlerce 
Adam hep: 

kocasını bir 
etmiş ve bu 

sUrmUştür. 

- Bilmiyorum, nasıl izah ede· 
yim? Cevabile iktifa etmiştir. 

Bunun Uzerine bir zaman oldu ki 
zabıtanın Mösyö Tisi enden 
şüphe ettiği zannedildi. Ha· 
kikaten isticvap o derece sıkı, 
o derece uzun sürmüştü. 

Fakat ortada birkaç tane şa
hit vardı: 

- Biz o gün M. Tilslcni hep 

işinin başında gördük, diyorlardı; 
adam hrakıldı. Fakat mesele 
halledilmiş olmadı. 

Vaziyetin tetkik ve tahlili 
neticesinde şu kanaate varılmıştır: 

- Kadının bulunduğu yerde 

öldürülmüş ve ::ıonra da yakılmış 
olması mümkün degildir. 

Bir katil ne kadar budala ve 
düşüncesiz olursa olsun şikarını 

öldürdUkten sonra yol geçidine 
bırakıp odun toplamak!a, ateş 

yakmaya çalışmakla vakit kay· 
bedemez. 

Muhakkak katil bir gün evevl bu 
havaliye gelmiş, ormandan odun 

toplamış, çalı çırpı tedarik etmiş 
bir yığın yapmış, sonra kadını 

bulmuş, başka bir yerde öldür

müş ve cesedini yakmak iizere 
buraya getirmiştir. 

iC 
Bütün bunlar mümkündür, fak at 

katil kimdir, henüz belli değil 1 
Size neticeyi de bildireceğim. 

Burunlarınahalka 
Takılan Boğalar 

'--"_.... . -- -
Vaktııe çingeneler lstanbulda 

ayı gezdirirler, bu iri hayvana 
türlil marifetler yaptırarak para 
kazanırlardı. O zamanlar ayıların 
muhtemel tecavüzlerinin önUne 
geçmiş olmak için burunlarına 
halka takıldığını ve yuların o 
halkanın ucuna geçirildiğini gö· 
rürdUk. Burada gördüğUnUz resim 
bir ayı değHdir ve iri bir boğadır. 
Fakat Fransada yetişen bu iri bo-

Haziran JO 

Kari A-lektupları 

Terzi 
Paraları Neden 
Ucuzlamıyor? 

Son senelerde yiyecek, içecek, 
giyecek fiatlarında göze çarpa· 
cak kadar büyük bir ucuzluk 
var. Yerli malı kumaşlar da çok 
ucuz.. Her şeyin ucuzlamasına 
rağmen terzi fiatleri hep ayni 
yerde durup duruyor. 

Eskiden 25 liraya e!b; .. ·:
ken terzi efendiler herşeyı 1• "· 

halı alıyorlardı, daha pahalı kira 
parası veriyorlardı. Terzilikte 
kullandıkları maddeleri daha 
pahalıya alıyorlardı. Bugün bu~ 
ların hepsi ucuzlamıştir ve me
mur, tüccar herkesin kazancı da 
mtihim bir miktaı azalmıştır. 

BUtUn bunlara rağmen fiatlerinl 
indirmiyorlar. 

Belediye veya ticaret odati 
bu iıle ciddi surette meşgul ol .. 
malı ve bu gayritabii hali or: 
tadan kaldırmalıdır. ÇünkU dik .. 
tirdiğimiz elbiselerin asları yli• 
ztinden pahalıya çıkıyor. Halkuı 
bu mübrem derdile mutlak 
ıurette alikadar olmalıdır. 

Bir darUlfunun talebeai 

GayrimUbadillerin içtimaı 
Gayrimübadiller birkaç glln 

evvel Darülfünun konferans 
salonunda gürültülü bir içtima 
yapmışlardı. Bu içtima 8 haziran· 
da tekrar toplanılmak üzere tatil 
edilmişti, şimdi 8 Haziran günü 

.. Halk Evinde toplanılacağını 
öğreniyoruz. 1 

Darülfünun konferans salonu 
bile 2 bin kişilik bir gayrimUba• 
dil kütlesini ancak içine alabill· 
yordu. Bu kadar kalabalığı Halk 
Evi istiap edemiyecektir. 

içtima mahallinin .. değiştirime· 
sinin sebebi nedir ? 

8 Haziran içtimaının da Da• 
rülfünun konferans salonunda 
yapılmasını temin için neşriyatta 
bulunmanızı rica ederim. 

FERiDE 

Ta1<sim Meydam Ve 
Abideye Dair 

Geçen akşam Taksim meyda• 
nına gittim. Oradaki kahvelerill 
birinin üçüncü katında oturuyor 
dum. Bu yUkıek yerden meydall 
çok gilzel görllnüyor. Fakat 
meydanın bazı kısımları çolı 
mtihmel. Mesela balilarm cıva'" 
nnda çıplak duvarlar duruyor. . 

Bu duvarların bazı yerlerin• 
ilinlar kapatmış amma, diğet 
kısımları bir harabe halinde sırı
tıyor. Belediye buralara sarmaş•~ 
dikip, bu duvarlan yemyeşil bıt 
hale getiremez mi? Sonra Abide
nin etrafına elektrik tertibatı ya• 
pılmıştı. Şimdi bu tertibata d• 
kaldırmışlar. Bu elektrik tertib8'" 

tı ibideyi çok güzel gösteriyor-
du. 

Cevaplarımız 

lzmir Mehmet Suat Beye: .. 
Sorduğunuz eserler ilerde k 

tap halinde çıkacaktır. 

lf. 
Cemal Beye ; 'k 

b v nd• • Kıt'anızı okuduk, ege 
11 

k• kaJJU 
Ademi derci hakkında ı ı. 
ahkimını · takdir buyurursunu 
Maalesef dercedemiyeceğiz. rt"" 

------ı ta-
k · · burun 

ğaları zaptedebilme ıçın k a 
• • 1 ve anca 

rına halka geçırıyor ar . ddetli 
suretledir ki bu hayvanları~ ~1 

rlat• 
. d 1 . . .. .. geçebıhyo 
ıra e e.rmm onune 



10 Haıifan 

On Dôr Yaşındaki Gazeteci 
• 

Fransız Başvekilini 
Nasıl Sıkıştırdı? 

-11-------
M. Heryo Siyasetten Şikayet Ediyor, 
İnsanı Tembel Yaptığını Söylüyor 
Paris, 5 (Ha

ıiran) - Yeni 
Fransı! Başveki· 
li M.Heryo tamam 
1'27,, senedenbe-
ri "Liyon,, şeh-

rinin belediye re
isidir ve şimdi 

üçüncü defa o· 
larak başvekale· 
te geçmiş olma• 

sına rağmen bu 
mevkiini yine mu-

hafaza edecek 
ve arasıra 1'Li-
yon,,a giderek KUçUk gazeteci ile M. Heryo 

muavininin vekAleten tedvir et- Başvekil masasına geçti, ço-
tiği şehir işlerine bakacak, cuk ta karşısına oturdu: 
hatta belediye reisi sıfatile nikah - Sorunuz bakalım. 
bile kıyacaktır. - Soracak bir şeyim yok: 

M. Heriyo 27 senelik bir ida- Sizden sadece mecmuam için 
re adamı olmasmının kendisine gençlik hatıralarmızdan birini 
kazandırdığı t~übeye ilaveten vermeni~i rica edeceğim. 
ilmi, azimkarhğı, sebatkarlığı ve Başveil düşündü, sonra çocu-
büyük nezaketile de meşhurdur: ğun uzattığı defteri aldı ve yaz-
Kendisini görmek istiyen ziyaret- mıya başladı. fşte yazdığı satırlar: 
çiyi, sıfatı ve hali ne kadar küçük Aziz direktörüm ; 
olursa olsun mutlaka kabul eder, 

" Çok müteessifim, fakat size 
söylediğini dinler. gençlik hiitıra1arımın hafızamda 

M. Heriyonun Par:iste munta- biraz söndüğünü söylemek mec-
zam bir ikametgahı yoktur. Bü- buriyetinde kaldığımı görüyorum. 
tUn eşyasını ve ailesi efradını Bumınla beraber içinde okuyup 
Liyonda bırakmıştır. Pariste bü· yatmayı öğrendiğim küçük bir 
yilk bir otelin bir dairesinde 
oturmaktadır. Bu dairenin mı- köy mektebi gözlerimin önünde 

aafir salonu her zaman için 
hıncahmçtır. içeri girdiniz mi 
ıizi müteaddit katiplerinden 

birisi karşılar, reisin çok meşgul 
olduğunu söyler. Mümkünse ve 
müstacel bir iıe taalluk etmi
yorsa ziyaretinizin bir başka gü
ne talikini rica eder. 

Fakat siz işini! mühin~ olsun 
Veya olmasın başvekili mutlaka 
görmek istediniz mi katibin red
detmesi ihtimali yoktur. Kartınızı 
behemehal götürecek ve sıranız 
geldiği zaman sir.e yol gösterecek
tir. İşte size yeni Fransız Başve-
kilinin karakterini & österen bir 
hadise: 

Yeni kabine teşkil ve Rei
ıicümhura takdim edilmişti. 
Başvekil oteline döndü, dosye
lerini aldı. idaresi ayni zaman
da üzerinde bulunan Hariciye 
llezareline gitti. Methalin geniş 

taşlığmda fotoğrafçılar bekliyor
i&rdı; güldO, bir saniye objektif
lerin önünde durdu, fakat tam 
çekilip gideceği sırada fotoğraf
Çtlarm arasından 14 yaşında bir 
tocuk sıyrıldı. Bu " Dördüncü 
lianri ,, lisesinden lcüçük " Bur
Jon 11 du: 

- Başvekii efendi, bana kısa 
bir mülakat vermenizi rica ede
riın, dedi. 

M. Heryo mlitebessim: 
- Nasıl, mülakat mı? diye 

lordu. Yoksa siz de mi gazete· 
tisiniz? 

- Eveti "KUçUk Liseli,, mec
llluasının mUdilrüyüm! 

Başvekilin boyun eğmekten 
~ika yapacak bir ıeyi yoktu. 

- Pekala, buyurunuz 6y)e 
· ~. diyerek çocuğu çalışma oda· 
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• çağırdı. 
Fakat geride kalan fotoğraf· 

r1•rl~ gazeteciler dururlar mı, 
avdı onlar da içeriye •• 

canlanır gibi otuyor... Okumayı 

- gözlükle - el'an yapabiliyorum. 
Fakat yazmıya gelince, heyhat! .• 
Siyasete daldığım gündenberi onu 
unuttum. 

Aziz direktörüm, hissiyatımın 
kalpten geldiğine mamanı!ı 

rica ederim. 
Heriyo 

Geuç mektepli memnun ve 
müftehir, teşekkiirle çekildi. Baş-
vekil de Hariciye Nazırı sıfatile 
işine başladı. 

** 
Geçen Bilmece-
mizi Doğru 
Halledenler 

Dün'kü nüshadan devanı 

Birer kart ala<:aklar 

.'nlllıli A\\tknt lhıyri bor kız ı ~hı
aı7.oz , Adann Şabani} ~ mahallesiııdo 
3ü numarada Sıtkı o~lu Ekrem, Uzutt
koı)r(I l\limnr Hayrettin mektebi ikinci 
rnıftan !):'\ Eıııino, Bcr~ıunn Avranı 

Korkc-pt: fn hrikas111d:ı Hayım l.e,·i, l -
t:ııılıut Alemdar caddcsı num.lrn 88 
ı: ter ~:ırnııgn, fü·ya1.ıı G ıncı tıJf.'kfcp 

tnlchr~iııdl'n 2 7 Handan, 1 tanlıul 
T<'rzilik mC1ktolıi ikinci sınıfüııı 82 
NoC"al•c·tlin, Adana Postahane eh :ırında 
Mmla snloınınd:ı Durımn, h:ınir Bayraklı 

mcl-tcıbi fiçflncıi sınıftnn 101 .Munrıımor 
Raşit, Adıı.na Tirarct mektebi tnlcbo· 
sinden 823 Atıınct Hcfik, Bursn Gnıi 

raşR cnddcsiııdo 104 n. Bnsri, Oskn
clnr Yoııi mnhallc Jıkınektcbi G ıncı 
sınıftan ı:mıı, Kc·~:ın Z:ıfcr mektebi 
t:ı.lcbc inden 293 Niznmrttin, Zoııgul
dnk Naıııık l\cmal 1lkıncktebi ikinci 
sımftnıı h3 Enıiııl', B:ılıkc ir 1'ııccnr· 
dnn Jıııanıuıd<! Hn nn Boy o~lu Bılso· 
yin, <,'orlu Gazete lınyii Ha~ ri, Gnlntn 
Mu e' t rnektohi dördOncH tlınıftan 
Sah·ntor, Sı,·a ] !hlskir:ı.t amili !"l\ffüt 
Bey oğlu Cemal, Aııknra Ycııiş{'hir 
).J cnıurin e,· ı eri ?ıl e ıııuriıı sokuk 7 Dilıı
dar, Aclunn l\ız ııunllim mektebi in· 
lcbesindoıı 4j0 Malı ıııurc, .Ocyoğl u 
20 inci llkmcktcp talebesinden 109 
&lınha.t, Ankara. lstanbul caddeai Y <'ili 
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117 Yazan: * lf. 

1 

24 Hüseyin Bey: 

tuttuğu i~i ya· 
rıda Lırnkmaz, 

çabuk parlar, 
barit muame
leye, tahakkü
me tahammül 
edemez, kadın 
me~ailinde kıs
kançlık gö~te

rir. Şıklığı ve 
temizliği sever, 

Azim kardır, 

sıhhatini \e menfaatlerini israf 
etmez. 

• 25 Mustafa Remzi Bey: Sakin 

• Ali Özdemır B.: Ilatırşinastır. 
Nadanlık \ 'C 

müşkülpe entlik 
ppmaz. Vazife 
ve mcs'uliyet-

ten endişe eder, 
intizamı sever, 
hi ve lıstynle 
yer verir. Mn
cadelcyi ve teh-

1 ikc) i davet ede
cek tc~cbbüslere 
girişmez, e.~yasmı, para mı hü nü 
sur tle ta5arruf eder. 

• Ali HulOal B. :(talebe) .F-0tog-rafının 

dercini istC'miyor. Maı;rurclur. llcrşcyi 

bCJCnmcı, şahsım alnk:ıd:ır eden mc· 
s::ı.ildo hu~m olur. 'l'ahakkUıno 1ah::ı.ın

ınlilden ziyndo emir ''O kum:ıncl::ı. ot· 

mek ist.or, fikirlerine itiraz odenlcrlo 
mUıı:ıknşııdan Çl'kİıııncz. Herkcslo ah

b:ı.p olmaz. Yumuşak lıaşlı arknllnşla· 

rilo gcı;iııcbilir. Cönırrtliğo ınütcına· 

yildir. 

• 
Bahri Et. : ( Fotoğ'rofıııın dercini is

temiyor) HO\·nrd:ı meşreptir. Yarı· 

nın endişesine tı\bi olmaksızın sn.rfo
der, cesa.rctc ait kahramanlıklarını 

millıalnğ:ılnndırır. Medih vo tomodclüh

ton Jı :ı- z der, b:ış olarak ça.lı~madığı 

l:ıktirdo serkeşliğe mütemayildir. 

• Serkls Efendi: (Komisyoncu) Foto

ğr:ıfıııırı dercini istemiyor. Zeki ve 

hululkrlrdır. Menfaat gelecek yolları 

bilir. Zahir<'ıı giilcryilzliı vo uysaldır. 
Çalışmaktan çekiıımoı. 

Menfaat toıııin etmiyen nı cş~al clcro 

raf,:betle vaktini israf etmez. Paydaları 
n{'f ine hasreder. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

l t inci Sayfamızda bulacaksınız. 

- ~ 
Turan ıııalıallcsi ılçiinci! sokak 18 Hil-
mi, Adana ()::;manlı Banka ı karşısında 
tıcrbcr Siılcyan Hccep, Danıtpaşa Oc· 
tanıcktcbi talobcsiııden 278 lbr:ıhim 
Mu t. fn, btaııhul 25 inci llkmcktop 
talch csiııden 55 Şermin Tahsin, Aııkn· 
ra Bc;iııci icra k:ltibi Mulıtercnı, Sıva s 
Yeııihayat sincımasında Ahmet Efendi 
oglu ~uzi, ö l omiş Ak ekili Ticaret 
B:ınlrnr;: ınıla Murnt Hulı'l~ i. Pcrtc,· ııi) ~ıı 

li c i t:ı!Pb<'~inclım 98 NC'j:ıt, l~al:ıta 
M11::;1.\' I mektebi beşinci sınıftan 275 
lz:ık iva, l ıı tanhut 42 inci mı.;ktc>p 
ikinci sınıftan 4 , lea B. ve H. lar. 

------
Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Beni Haşim içinde, bunlardan 1 
sonra, fikri alınabilecek İsmail 

vardı. Lakin Caferin ölüme mah
kümiyetini ona söylemek, belki 

keyfiyetin vaktinden evvel şüyu
unu mucip olabilirdi. Halbuki 
Harun, baş ndaki saçtan tek bir 

o genç ve muhteris kadının 

ne gibi ıstıraplar, ihtiyaçlar, buh
--nlar içinde kıvranacağını dü-

telin bile bu sırra vakıf olması-
nı İslemiyordu. İstişare için öyle 
bir adam arıyordu ki ayn bir 

varlık taşımış olsa da hakikatte 
"Harun,, sayılsın, kendisine o
kadar yakın bulunsun. 

Halife, üzüntüler içinde böyle 
düşünürken Zübeydeyi hatırladı. 

Nereden getirildikleri ve geldik

leri belirsiz bir takım halayıklar 
uğruna sarayından uzaklaştır

mış olduğu bu kadın, gayet ze
ki ve anlayışlı idi. En mühim ve 
en mahrem işlerde istişare ıçm 

ondan elverişli bir insan buluna
mazdı. İltif attau mehcur yaşa
makla beraber kendisinin ismini, 

Emiretülmüminin unvanmı taşı· 
yordu. Fazla olarak hala zadesi 
idi.Damarlarında Abbasi kanı do
laşıyordu. 

Veliahtın anası olmak sıfatile 
de saltanatın halile ve istikbalile 
herkesten ziyade alakadar bulu
nuyordu. 

Harun, Zübeydeyi tahattur 
ettiğine memnun bldu ve onunla 
istişare etmeyi kararlaştırdı. Gün 
batarken Mesruru çağırdı: 

- Bir katır, dedi, hazırlayın. 
Gizlice Zübeydeye gideceğim. 
Sen de beraber geleceksin. 

\.arım saat sonra "Darülka
rar" sarayının önünde idiler. 
Muhafızlar, halifeyi değil, fakat 

Mesruru tanıdıkları için kapıları 
açmışlardı, onları bahçeye sok

muşlardı. Mesrur, efendisinin ka
tırdan inmesine yardım etmeyi 

müteakip saraya koştu, Zübey· 
deyi bu beklenilmiyen ziyaretten 
haberdar etti. 

Fettan Emire, fidan boylula
rile yine bir cümbüş tertip etmek 

üzere idi. Bu sebeple de hayli 
laubali bir kıyafet taşıyordu. Ko

casının geldiğini haber alır almaz 
hemen odasına çekildi. En zarif 

elbiselerini giyindi, gıcıklayıcı 
kolrnlar süriindü. Boynuna ger-

danlıklar, başına sorguçlar, göğ

süne iğneler taktı, vaktile Haru

nun pek beğendiği elmaslı ter
likleri de ayağına geçirdi, kocası-

nın girmiş olduğu divanhaneye 
gel..ti. 

Harun, onu beklerken dalgm 
didgm düşünüyordu. Ne divanlı~
nedeki ihtişam, ne merdivenler e 

ve sofalarda rastgeldiği erkek 
kıyafetli kızlar, kendisinde bir 

merak ve hir yakaza uyandırmamış
tı. Hele o kızların bu snı-ayda 

oynadıldarı roilerle kendisine na· 
sıl bir müşareket hasıl ettiklerini 

tabiatile takdir etmiyordu ve 
oturduğu şu divanhanenin nelere 
ne garip sahnelere şahit olduğu
nu sezmiyordu. 

O, hemşiresini Cafere nikalı
layıp ta zifaflarım menedcrke..-ı 

ta~ıdığı aptal zihniyeti, mü

masil veya müşabih vaziyetlerde 
aynen izhar ediyordu. Kaı ı
sım, muhteşem bir sarayda ika
mete memur ettiği vakit te 

şünmemişti. Şimdi de bu süslü 
meclisin birçok esrar taşıdığım 
anlıyamıyordu. 

Zübeyde, ... ğzmda latif bir 
tebessümle odaya girince, düşün· 
celi emir, şöyle bir baktı ve ih

tiyarsız gülümse i. Karısı hala 
genç ve h. la d"nç idi. Vaktile 

otuz ~ç yaşında olduğu bahane
sile muhabbetine layık görmeyip 

tekaüde sevkettiği bu vücut, baş
tanbaşa taravet iç.inde idi. 

Harun, bu müşahededen hem 

mütehayyir, hem mütelezziz oldu. 

Karısını, elinden tutup, yanına 
oturttu ve onu • ilk defa gö-

rOyormuş gibi • uzun uzun 
tetkik etti. 

Zübeyde, sönmiiş ve gölge· 
lenmiş bir aşkın kıvılcımlanmak 
üzere bulunduğunu gösteren, bu , 

hayraniyetli temaşaya karşı kal
ben kayıtsızdı. Çünki kocasının 
kül ambarına bcnziyen yüreğin· 

de, kendi hüsnünün uyandıracağı 
hararetin pek çabuk söneceğini 
biliyordu. Yalnız, Emirülmüıninin 

ne sebeple bu ziyarete lüz.um 
gördüğünü anlamak istiyordu. 
Aliyye ile lbnüJmaliğin evlenme

sinden dolayı hücumlarını başla
nuştı! Bermek oğulları aleyhindeki 

dedikodular, Halifenin kulağına 

mı gitmişti? .. Fettan kadın, kendi 

işleri \'e cümbüşleri hakkında 
kocasının şüphe hAsıl etmediğini 

anlamıştı. O hayran ve pür iştiha 
bakışlar, şu ziyaretin Darülkarar 

sarayı rezaletlerile alakadar oJma· 
dığım ispat ediyordu. 

Zübeyde, bir müddet kocas ... 

na güzelliğini seyrettirdikten sonra 
onun elJerini tuttu. 

- Emirülmüminin, dedi, evi

mize hoş geldi, şeref ve saadet 

getirdi. Bir şey yemek ve içmek 

isterler mi? 

O, Ağır ağır cevap verdi: 

- Hala zade, evine yemel 
ve içmek için gelmedim! 

[ Arkası \"ar 

Yeni Neşriyat 

Resimli Şark - Ilu ııefiı; aııt. 

mcc ıııuasıııııı 1 iııei nü hn ı ~:\)et 

mükenııııcl resinıl('C' ile intişar rtı i tır . 

Bir~nı. kıymetli y:n.ı ''e rto;;i ı it ri, 

mizah ~ bir ve cdl'lıiy:ı.ta ait rıı.ıkalc

lcri lı ,ı\·ic.Hr. TaYsiyc c>deriz. 
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10 Sayfa 

ÇANAKKALE 
lngiltere Hük6meti tarafından Gul 

Bs. ne hediye edilen eserin tercOmeat. 

Yazan: 
C.Mrt1l Oılander -·-

lngiliz Donanmasının Marmaraya 
Geçmesi için Bir~ Plin Hazırlanmışb 

Çlın•n•••• a •ta M•rttmkl bUyUk deniz muh•rebeelne •H bir tablo 
Harbin bqlangıcından 19151 edebllecekleriai umuyorlardı. in- geldi. Atinada bulunan Rus se-

aenesi martına kadar Çanakka· giltere, Franıa ve Rusya Ttırki- firi, Yunaniıtana, boğazlara ta• 
ledekl kara kuvvetlerini takYiye yeyi bitaraf tutmak!• ve Bal~~ arruz edildiği takdirde aıker 
edecek hiçbir tedbir ahamamıtb. larda bir harbe ıırm~kten ıçti- vererek yardım edip edemiye-
Sonbahar ve lotan bir sene evvel nap etmekte mnttefiktiler. Fazla ceğini aormuştu. Kıral, istemi-
Japalan siperlere illveten yeni :~~:o:a:~· v; Balkanları yerek muvafık cevap vermitti. 
•ir ıey yapılmamlfb. Bu siperler 

111
° 

0 1 
; e ıytara tutmıya ça• Fakat Bulgaristanın biytaraf 

Kildilbahir tepelinin prp kıs- ıyyr ar !:.a__ "ttifak ll . kalmuanın ıart oldujunu illve 
unaaı.uwı ı z mresıne tm• • R b aı· . . 

mında kaalamttı. Sperler lyle bir almak bu pllnı bozmak demekti. e lfÜ. • u.•>:anıu u ıu 1 garıptı. 
mevkide leli ki, boğazlana anah- Bilhaua Yunaniatamn Ttırkiye ile Çllnkll bır.ı~ı ay sonra Çanakkale 
tan _ __.•bilirdi. Fakat kara a arasa bozuk olduju için onun muharebe~ açılmasana muha-_!_ . Y • iJd . . '. lefet eden yıne Rusya oldu. 
lmvvet ihracma karp hiçbir tecl- ıt u devletlerde bırletmeaı, Tür- Yak d '- "it . T ki 
ltir alınmamlfb. kiyeyi tahrik edebilirdi. Bilhaua ar a, . mgı ere~ın lir . ~e 

• Bulıariatan Alman tarafına sıe- tarafından bır harp ıbclaaı ı~ 
Mldllfaa lcawetl~ sa- çerse, Yunanistanı himaye için yapılan bOtOn hareketlere kal'fı 

Jlf noktalanndan bın de itilif devletleri asker kullanmıya nasıl ve niçin lakayt kaldığını 
kumaacla heyetinde idi. Ça- bile mecbur olacaklardı. izah etmiştik. Hattı İngiltere, 
ulrkalecle Wribirinden tama- Bu sebeple, Yunanistanın yar- Fransa ve Rusyamn TOrkiyeye 
.. n mllatakil iç lmmandanhk dım vaidi, fimdilik şayanı kabul tamamiyeti milldyesini temine te-
nrdı. Evvell Çanakkale latiJı. defildi. Fakat 29 ağustosta Sir tebblla ettiklerini de aiylemiftik. 
kimlan Kumandanı CeYat Bey Francia EIJiot'dan fiyle bir telgraf [Arkası varl 

ftl'dı. Sonra Esat Bey isminde 
diğer bir kumandan vardı. Bir 
fırkaya komanda ediyordu. Son
ra da mlldafaaya iştirak edebi
lecek olan gemilerin kumandanı 
olan zat vardı. Bu zatlar aıum
da tepiki meaai yokta. 

Bu ter•it dahilinde karaya 
Mker ihracı mllıkOI olmıyacakta. 

lolaz Muharebesinin Başlangıcı 
Mom muharebesi baflamadan 

iç ıtın eYVe~ herkeaia 1azt1 
Garp cepheaine ve Şimal deni
aindeki donanmalara çevrilmifti. 
Tam bu •ada hariciyeye ild 
telgraf reldi, bu telrraRar ka· 
binenin nazan clikbtma bofu
lara çeYircli. 

Bu telırafların biri Atinadaki 
lnıiliz tarie daferinden geliyol"' 
tlu. V enizelORD, kırahn tam 
muvafakatile, bltlln Yanan do
aanm .. m itillf donanmamnm 
emrine verdijiai bildiriyordu. 

ikinci telrraf, latanbuldaki 
lngiliz aefirinclen reU,orda, bu 
telgrafta boğazlan reçmenin har
bi kazanmak noktumdan ne 
kadar faydalı olacağı izah olu
nuyordu. 

ÜçOncO telgraf, yine lstan
buldaki İnfiliz sefirinden geliyor 
•c Çanakkaleyi geçmek için ka
raya asker ihracı lüzumundan 
b hsediyordu. Muvaffakiyet, ha
rekette gösterilecek slirate mli
tevakkıftı. "Bu harekete karar 
Terilirıe herhalde muvaffak ol
mak lazımdu. Muvaffakıyetsizlik, 
lıatta kısmi muvaffakıyet bOyOk •ir fellket olar. 

Fakat o zamanlar hlll itillf 
4eYletleri Tlrlder• .O. ede•• 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Mahalle ve Mevkii 

Beyoğlu Aamahmesçit 
Bqiktq Şenlikdede 

" " .. " 
Aksaray Oruçgazl 
Hırkaiferif Akseki 
Çelebioğlu Aliettia 

" " Tabtakale R6stempqa 
Çarp 

" 
" Balat Karabaş 

Şehremini Denizabtal 
Kocamuatafapap 
Çelebioğlu Allettin 
Mahmutpaşa Hacıkaçek 
Betiktaf Şenlikdede 
8efiktq Muradiye 

" " Celebioğlu Aliettia 

" " 
" " Galata Sultanbeyazıt 

Galata Kemankeş 
Karabat Ômeravni 

" .. 
" " 

Beşiktat Dikilitu 

" " 
" " Çakmakçılar Valdebanı 

Pangaltı 
Y enibahçe Arpaemini 

Sekağı No. Cinsi 
V enedik 12-22 Hane 
Y eniyol 37 ., 

" 4 " 
" 41 " 

Köprülü 11 ,, 
Akseki camii i-7 ,. 
lı Bankuı kUfısında 2-15 ,, 
Y enicami avlusu 90-54 ,, 
Papazzade Hanı altında 12 Mağaza 
Çadırcılar 80 Dllkkln 

" 4ıJ.42 " 
" 121-123 " 

Vapur ialceleıi 13 ,, 
T opkapı .i.18-296 ,. 
Caddesinde 451-393 ,, 
Veııicami avlusu 57 • 1 ,. 
Kürkçlihan llst kat 15 ,, 
Vapur iskelesj 21·23 ., 

" " 49 " 
,, ,. 47 Üç oda 

Sultanhamamı 4 Dllkkin 
Y enicam\ avlusu 114- ? 16 ,, 

" " 46- JO'l " 
Cami 4-280 ,, 
Helvacı 4 ,, 
Dolmababçe 197-105 ., 

" 1gg..207 " 
" 201-209 " 

Cami albnda 4 ,. 

" " 6 .. 
Cami ittisalinde 2- 1 ., 

1 inci kemerde 9 Oda 
Fransız mezarlığı karşısında J Ahır 

36-38 Hane 
ve kakvehane 

Balada yazılı olan Vakıf enuak birer ıene mliddetle kiraya 
verilmek üzere milzayedeye konmuştur. ihaleleri Haziranın 18 inci 
C•arteai lfGnll saat 15 te yapılacaktır. Ta!iplerin yevm ve aaati 
mezkOra kadar Çemberlitq'ta Evkaf Mlldtırivetinde Akaret 
Kalemiae mlracaatl9i 

BiKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Nazlı 
Ş$1ııade Ahmet Çelebi Amuya 

nliliğine g&nderildiği zaman on 
Hkizine heniz bumıf, ıtlnet ıibl 
ıpkh, yalabuk bir delikanlı ol
mQfbı. Sarayda irili ufakh, blltlln 
cari1eler bu yeni erkeğin peıine 
takılchklan için Padifah babuı 
onu fena halde kııkanllllf, bir va• 
illik vererek latanbuldan uzak· 
lqbrmayı mulahata uygun bul
muftu. Ahmet Çelebi yola çıka· 
cap lflln, babaıı Kanuni Snley
manm etetine y6z sllrmek, izin 
çıkana elini &pmek için 
an odasına gitti. Devletli babaaa 
o sırada Oç vezirin idam ferma
nına milbrünü basıyordu. On ıe
kiz Y8f1Ddaki civan oğluna yalmz 
tunları söyledi: 

- Benim oğlum.. Doğru yol· 
daa git.. Devlet işine dOzen ka· 
rıfbrmal. ... 

Müverrihlerin cennete et tut• 
tuklan Amasyanın yeıil sinesin
de o tarihte bir inci parlıyordu. 
Nazh Hatun dedikleri on beı 
yaıandaki genç kız, dillerin des
tanı, gönilllerin fermanı idi. Gll· 
zelliğini kalemler tasvirden Aciz 
kalıyor, cazibesine misal bulamı
yorlardı. 

K6y kadınlan onıın karıııında 
hayrete dllfOyorlar, tehir kızlan 
Nuhyı yudum yudum kıakan1-
yorlardı. 

Nazlı Hatun Amasyamn sa
rayıız Sultanı idi. Mllderria ba
buının dizi dibinde yetifen bu 
ıftzel ceylln, Tllrkçeyi ve Arap
PJI ltir ça... kadar 11.Uıml• 
tiir dilzmiye bile koyulmuttu. 
Sevda çeken genç kızlar 
hep ona yalvarırlar, g&nül a... 
meıi yudınrlardı • 

* Elma çehreli Ahmet Çelebi 
yaiız aı·ap abnın llatiinde Amas
ya kapısından içeri girdiği ıOn 
kasaba yerinden oynamlf, genç 
ihtiyar, kadın ve erkek biribirine 
kaynqmııtı. Herkes Padifah 
zade valinin gül yüzllnll g&r
mek için can veriyordu. Zaten 
valilik haberini daha evvel kasa• 
baya ulaştıran posta tatan, Civan 
Ahmedin bir de gllzel tani
rini çizmiı, gtızellipe her-

kesi imana getirmifti. Y oUara. çar
tılara 1erpilen halk, Ahmet Çe
lebiyi .. Saadetler getirdin ıulta
mm" diye aellmlıyordu. Güzel 
çelebi bu istikbal herclimerci 
aruanda beygirini bin mllf
kllllt içinde yllrllttlyor hica
bını gizlemek için aac:1ece te
beullm edebiliyordu. Fakat tam 
Vali uraymın inine ıelindiii u
man beldenilmlyen ve belki de 
iatenilmiyen bir fada, bu taban• 
istikbal ruimeaini kana buladL 
Karmakanpk bir gtiruh ara-
11Dda yllrilyen Ahmet çelebinin 
beypi,, INU'a)'ID biraz Deninde 
yedi ıaıında bir yetimi .... an 
çiinemif, hayvaam tekmesi kll
Ç&k yavrunun bajnm detmifti. 

Zavalh çocuk, oracıkta kı
u bir feryattan aonra at
madan bir awç kan d&kOle
rek g&derini yumm111t lllver
mifti. Bıına hemen de eceli lrua 
dediler, yavrucuğun bir avuç et 
ve kemikten ibaret caaaız ktll
çesini bir tarafa kaldınverdiler. 
Faciayı kimse tel'ine ce .. ret ede
medi. Fakat, ilç vezirin celllda 
teslim edildiği gi1n latanbuldan 
ayrılan Civan Çelebi, Amasyaya 
ilk ayak bubğa anda kasaba bir 
kurban vermit oluyordu. Biribirine 
kan iziyle bağlanan bu iki faciayı, 
zaman alllmeleri bir ıeamete 
delil tuttular. 

* Şehzade Ahmet Çelebi llç 
aydanberi Amuyada hllkllm ıll
rlyorchl.: Faka• ~ Baba.. 

Nakili: N. F. 

Hatun 
" Cennet meleği " decL1derl ba 
gllzel kız llç aydanberi atefler 
içine dlltmllf. ıineainde 1eYcla 
yaruı açdmlfb. Derdini yalms 
anneaiııe açabilen Nuh Hatun, 
Civan Çelebiye kartı duyduğu 
g&nlll allkumı içinde aakhyor, 
kimseciklere sır vermiyordu. 

Fakat yllrekte gizlenen ba 
macera, bilinmez nuıl, kasabama 
içinde çoktan balkalanmıı, y .... 
kadınlardan genç kızlara kadar 
zincir gibi uzanmıftı. GIDOn bi
rinde Nazlı hatan da iti açap 
vurdu ve bir glln Tann miufirl 
gibi eYine gelen Amuyanın 
methur acuzesine derdini dakl
verdi: 

- Allahın takdirine ne de
nir? Gönlllmil Civana kapbrdam. 
Alette yanıyorum . 

Ve Nazh hatun, Hvdaya te
sellidir, diye durmadan pir dl
zllyor, name yazıyordu. 

* Yetil dere dvgun oldu 
Nazlı san& vurgun oldu 
Gönül gayri yorgun oldu 
Civan güler ben ağlarım. 

Nazlı hatunun HYcla tapa 
ıineıinden doğan bu d&rt yanık 
sabr, Amasya halkınm dilinde 
besteye bile vurulm111, prbet 
ttlrkllıl olmllfhl. 

BlltUn kuabahnm bildiil bll 
macera, laenllz Ahmet Çel.W 
için meçlmldll. Fakat Nazla Hr 
buma kendilini ••~ blM 
llCep .. cdmr*? 
bur kocakarının yılanlı dili Nulı
mn gönltbıdeki sevdayı Cift8 
Çelebiye ulqbrcL. Bir ,on hlbt
klr oğlunun eteiini lpmek İpi 
bir fırlat bulan acuze: 

- Sultanım, diye 11ntb, imi 
yosmaıının g&nllne dtlflnek aana 
yakııır mı hiç ? 

Ahmet Çelebi bu sizin, ma
naaını birden anbyamaDUfb. Fr 
kat tafsilitını dinlediği zaman 
gururu beynine sıçradı, iımiDİD 
besmelesiz dylenmeaine bile tr 
bammülü olmayan vali Çelebi. 
blltlln hmcile batarda: 

- Bu dztl baıka yerde r 
ıddama. Dudaklanm biribiria• 
diker, seni llyliyemu ederim. 

Kocakan yerlere ~ 
riya ile hıçkırdı: 

- itin o1am Saltamm. V• 
ilkin kuabalı Nulınan atkım dele 
koyup çalar. 

Hllnklr otla bllblltla k~ 
Bir kul kızının kencliline 
vermeaindekl c&r' eti bir 
havaaluana llğcbramtJorcla: 

- Kalk kadın, dip ... 
Acuze iki blldtlla ....,. .... ,ıam 

eli. Alamet plehinin 
ara11nclan çıbc:ak iradeyi 
yordu. Vali çelebi IOll 

teker teker llylecli: 
- Nazlı dedijin bu JO 

AD• bailfladaml •. 
Bu kıaa emir, ıBpheaiz 

idam fermana idi. ... 
Oç glln aonra Nulı Ha~ 

ceseclhü bat yolunda aeril 
dular. Bu vakitsiz llllme .... 
kasabalı hem hayret etti. ... 
de büngllr blbagllr aifacla. F~ 
ona hangi kınlası el RlaİI' ~ 
mitti ? Bunu kim• bil•~ 
Yalnız Nazlı Hatıın İçİll .,ali ~ 
da çeken bir delikanll. 11.::.,. 
bir gtbı evvel acuzeala ••• ~----. 
b~ illcı gatllrdDlbl DQIJUI'~ 
Fakat ona 61dlrea ..wr 
ba UAr. .. J-



10 Haziran SON POSTA, 

işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

r Muharriri: 
Arnold Oolopen 
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~erdivende Bir Tesadüf - ikimizin De Dişi Ağrıyor! - Sokakta Bir Yarış· 
Şişman Kadından Bir İtap! - En Mühim Mesele: Ruan Şehrinden Uzaklaşmakhr! 

İşimizi bitirdikten rnnra etrafı 
din\edik. Kulağımıza evvela hir 
kadının ayağının ince ve seri 
gürültüsü geldi, sonra ağır bir 
•damın yürüyüşünü işittik. Elleri 
\'e ayaklaı·ı bağlı yatmakta olan 
kadın ile erkeğe son bir nazar 
atfettikten sonra tıkaç altında 
boğulmalarından korkarak ağızla
rındaki havluları biraz gevşettim. 

Bu müddet zarfında Manzana 
kapının önünde çömelmiş bekli
Yordu. Om.ızuna dokundum, 
kalktı, kapının anahtarım çevir
dim, beş saniye sonra koridor
da bulunuyorduk. 

Hemen merdivene doğru yü
tildük. Sonuncu basamaklara he

,nüz gelmiştik ki, aşağıdan yuka
rıya doğru çıkan ihtiyar bir 

,Efendi ile karşılaştık. Pek iyi 
lanıclığımız bu adamın yanında 
bir garson vardı ve ona: 

- Tabii bir vaziyet değildir, 

di} ordu. Odalarmdadırlar. Kıpır
d<ı.ndıklarım işittim. 

Ben ihtiyar efendiyi gördüğüm 
~anıan başımı süratle duvara 
Çevirdim. Manzana da elife yü
~Ünü tuttu. 

Bu tedbir zannederim ki fay
dasızdı. Çünki ihtiyar efendi 
hizc bakmadı bile. 

Şimdi yolcuların eşyaları ve 
hamalları ile dolu olan Vesti 
bülü telaşsız adımlarla geçtik, 
fakat bir defa kendimizi sokakta 
~\llunca deli gibi kosmıya baş· 
lad•k. Beş dakika sonra .. Sen,, 
tlebrinin öbür tarafında bulunu
l'orduk. 

İşte ancak o zamandır ki, 
Reniş birer nefes aldık ve ken
dimizi zaptedemiyerek kahkaha
ların gülmiye başladık. Yanımız
dan geçen şişman bir kadın an
l<ı.şdan bu kahkahalara kendisinin 
Sebep olduğunu zannetmiş ola
tak ki, kızdı, bizi: 

};' Küstahlar! kelimesile haşladı. 

1 
.. akat biz suitefehhümü izaleye 
Uz.um görmedik. Ve hemen 
büsbütün yalnız kalarak serbest
Çe konuşmak için antrepoların 
lltasına daldık. Orada Manzana : 

d .. :-- Nasıl, oyun ıyı oynandı 
egıJ mi? diye sordu. 

. - Üstadane bir şekilde azi
~I cevabile mu..1<abele ettim. 
~tsııları bağlayıp tıkaçlanıakta 
~0sterdiğiniz sürat ve maharetten 
olayı sızı hassaten tebrik 
~derim. Eğer yardımınız olma
~Ydı ben bu işi yalnız başıma 
~cernezdim! 

t -Adam siz de, ben elimden 
~eni )'aplım, işte o kadar! 
'f lurnya hapse girmek tehlikesi 
~tdı. İşi çabuk tutmak lazımdı. 
11• Ct ne ise olan oldu. Fakat 
y•nıa· 

ı de ihtiyatlı bulunmak za-

1 J.lı~iağraf !. ah/ili Kuponu 
f t ~alıtıizi Ö"'"TCDO!Ck istıyor:;allU 

t .lfı ızı 5 n lct kupon ile bir· 
•ünd<'riııiı. l'oto.;rafınıı; sıraya 
t, ı lir '" i ıio ectilıoeL. 

rurcti karşısındayız, çünki polis 
muhakkak peşimize düşmlişttir. 

- Muhakkak öyledir. Eğer 
Pariste olsaydık bu küçük dram 
kimsenin gözüne çarpmadan ge
çerdi. Fakat burada genişledikçe 
genişliyecektir. 

- Eh .. Ne yapacağız? 
- Ne yapacağızı var mı? 

Mümkün olduğu kadar süratle 
bu şehirden uzaklaşacağız f 

- Fakat bunun için paraya 
ihtiyaç vardır! 

- Hele durunuz bakalım, 
belki onun da çaresi l<endiliğin-

TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 
SUr'ııt ve lnti:ı:aruı ile rağbeti umuınl· 

yeye mazhar olan ve muhteTem müşte• 

rllerimizin istirahatlerini bir k.tt d:ıha 

temin maksadıle mühim tamirat ve 

lüks kamıt•ll ve salonlıırında da ba:ı:ı 

den bulunmuştur. 
Ve Hırsızın cebinden aldığım 

cüzdanı çıkararak yokladım: 
Heyhat! İçinde ancak 50 frank

lık bir banknot vardı. 
Man7.ana: 
- Pek az! Diye söylendi, 

fakat herifler ne meteliksiz şey
lermiş! Buna rağmen bir yüksek· 
ten atışları vatdı ki işiten ken· 
dilerioi birer raca zannederdi. 
Maaınafilı kimbilir, belki de para 
dışardan kapıyı tıkırdatan ikinci 
herifteydi .. 

( Ark nsı var 

Giilhane doğum ve kadın 
hastalıkları muallimi 

Hastıılannı cumajıın maada hergün 
2 den 6 y:ı kadar Cağaloğlunda Yere· 

b:ıtıııı caddesinde Orhan Bey aparlı· 

·ulill\t yapılan 

No. 3 tc k ıbul ve tedavi eder. ı 
~_.., . ._'IQ. Telefon: 23291 ""'llWWWlll!llDlmı_. ........ ._........___ 

ET 
vapuru her Pazar

tesi 17 de Sirkeciden httreket
Ie Gelibolu, Çanakkale ve İz
mire azimet ve Çanakkaleye 
Ufrıyarak avdet edecektir. Yol-
cu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus-

-
cabey 

l-Iarası Müdürlüğünden: 

1 tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

Hara arazisi dahilinde merkez 
ve İsmet Paşa mevkilerine ait 
iki kısmı tarlaların icarları ayrı 
ayn ve kapalı zarf usulile mü
zayedeye vazedilmiştir. Taliple
rin ihale günü olan 23 haziran 
932 perşembe günü saat on 
dörlt\! Hara merkezinde hazır 

bulunmaları ve şeraiti anlamak 
istiyenlerin Hara Müdüriyetine 
müracaatleri. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlü· 
ğünden: 

30 1kinci t<'şrin a::ıo tarihli ),:rnun 
hUkiımlcrino göro 'furkiyodc iş ) aıı· 
Dil) a izinli bulunan ecnebi şirketlerin
den lrıgiliz tabiiyetli ( Şcııkcrs Liıni

tct • Schenkers Liınih t) şirketi bu kere 
mür:ı.caatln şirkctfo Tiirkiye vekili 

Dr. . l{UT .EL 
Cilt Yo zührevi hastalıklar teda· 

vihanesi KaraköJ Börekçi fırını lıulunan Mö~yö Moris Lconar Fridmaıı'ın 
\lıkuu wfatı dolayısilo yerine Ş rkct 1;ırasmda 34 

narnıııa yapacagı i.,Ierd<'n doğacak da' a· 
larda hiitlln nıahkeıııclerdc dava cdeıı, 1 
edilen 'eJ lçüncu şahıs sıfatlarile hazır 
iıulunınak iizrP Mösyö Vitali Avig<lor'u 
Yeki! t.ıyirı C.) ll•digini bildirmiş \'O 
l.ızıını;cloıı YOsikayı vermiştir. 

Beyoğlu Kazası Defterdar
lığından: 

Hüseyinağa mahallesinin Tar-
labaşı caddesinde l<iUn Emvali 
metrukeden olan 61 No. h fırın 

Keyfi) et kanuni hilı.. Oınlerc muva
fık göriilmilş olııı.ıkla ilfuı olunur, 

senevi 420 lira muhammen icar 
ile bir sene için aleni olarak 
müzayedeye konulmuştur. Taliple
rin yevmi ihalesi olan 25-6-932 
cumartesi günü saat 16 dan 17 ye 
kadar % 7,5 teminat akçelerile 
Beyoğlu Defterlığına müracaatleri. 

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar muayenehanesi 

Sirkeci : Trabzon oteli yanında. 

1 1 İstanbul Belediyesi İlanları 

Beyoğlu Beledcye Şubesi MüdUrJUğUnden : Darülaceze yolile 
Hürriy~ti Ebediye tepesine giden yolun birleştiği noktasında bu
lunan tarik fazlasmmı üzerine ya kulübe yapılmamak ve yahut 
yapılacak kulübenin plan ve resmi Heyeti Fenniyece. tasdik edile
cek şekilde yaptırılmak üı.ere açık müzayede iJe kıraya verilece
ğinden isteyenlerin 1 t haziran 932 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat on beşte Encümene gelmeleri. (B.) .. 

Zeyrekte yedi odalı Haliliye medresesi kiraya verilmek iizere 
açık müzayedeye konmuştur. Talip olanlar şartnamesini görmek 
içiıı hergün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 16 - 6 - 932 
perşembe: günü de 17 liralık teminat makbuz veya. ~ektubu ile 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmehdırler. (1) .. 

Karaköy Köprüsüniin Kadıköy vapur iskelesinde 32 - 86 numa
ralı dükkan bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere 
kapalı zarfla müza}edeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak 
için hcrgün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olaıı 13 • 6 - 932 
pazartesi günü de 262 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
teklif mektuplarım saat on beşe kadar Daimi Encüme vermelidirler.(B) 

"" Heyeti umumiyesine 450 lira kıymet konulan Aksarayda Çakırağa 
mahallesinin Davutpaşa sokağında 30 eski 34 - 35 yeni numaralı 
hane ankazı satılmak üzere açık müzayedeye lconmuştur. Talip 
olan!ar tafsilat almak için Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü 
olan 1 J - 6 - 932 pazartesi günü de 34 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene Müracaat 
e tmelidirler. (8.) 

Sayfa 1 l 

Profesyonel Olalım Mı ? -·---
Milli Takım Kaptanı 
Bu Fikre Taraftardır 

---------ı••ı------~ 
(Baş tarafı ı inci sayfada ı Halkın spora fazla rağbeti ol-

mek oluyor ki, profesyonellik fena ması, güzel ve asri stadyomlar 
bir şey değildir. Bilakis sporun bulunması, her kulübün, kendi 
çok ilerlemiş ve tekamül yo- masraflarını temin edecek bir 
luna girmiş olduğunu göster- şekil ve kuvvette olması lazım-
mektedir. dır. Bunlar olmadan profesyonel· 

işte profesyonellik, sporun çok liği kabul etmek az bir zaman 
inkişaf ettiği, çok rağbet gör- zarfında inkisarı hayale uğramak 
düğü memleketlerde ister iste- demektir.,, 
mez ve tabii bir şekilde kabul Anlaşılıyor ki Zeki Bey pro-
edilen miiterakki bir şekildir. fesyonelliğe mutlak surette taraf· 
ProfesiyoneJliği kabul edebilmek tardır. Onun faydasına tam bir 
ıçın birçok vasıflara ihtiyaç kanaati yardır. Fakat bu usulün 
vardır. Evvela, memleketimizde tatbikatında birtakım şartların 
taazzuv etmiş ve bütün vesaiti ve esasların vücudunu lüzumlu 
havi kulüpler lazımdır. görmektedir. 

~~-~----------···----------~-----

isafirimiz Eınir Faysal 
Yarın Ankaraya Gidiyor 

Evvelki akşam şehrimize gelen Hicaz Kıralı lbaissuudun mahtumu 
ve Hariciye nazırı Em~r Faysal Hz. dün öğleye doğru Vali Muhiddin 
Beyi makamında ziyaret etmişler, öğle üstü Vali B. tarafından Ta
rabyada şereflerine keşide olunan ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Emir Hz. akşam üzeri Tarabyadan bir muş ile lstanbula gelmişler, 
Perapalasa giderek istirahat etmişlerdir. Misafirimiz bugün Büyük· 
adada bir gezinti yapacak ve yarın Ankaraya azimet edecektir. Res
mimiz Emir Faysal Hz. dfin Vilayet konağından çıkarken almmışbr. 

Dünkü Cinayetin Hakiki 
Sebebi Nelerdir? 
(Baş tnrafı 1 inci sayfada) 

kadının yüziine gözüne savuru
yor, kadin inliyordu. Fakat İsmail, 
hala hırsını alamamıştı, saldırma· 
sım çekti, kolu havada büyük bir 
kavis resmetti. fil{ bıçak darbesi 
hedefini bulamamıştı. 

O zalim el, ayni hırs ve ayni 
şiddetle tekrar kalkb \'C indi. 
Bıçak Sabiha Hanımın sol kü-
reğinin üstüne saplanmış, kadın 
yüzü koyun yere yuvarlanmışb. 

Sızan kanlar oradaki akasya ağa
cmm kökünde havuzlamyordu. 

İşte bu esnada katil maznunu 
ani bir surette etrafına bakındı . 
Ve Ankara caddesine doğru 
büyük bir süratle koşmıya baş-
ladı. Kaçıyordu. Fırkanın sağın
daki sokağa saptı. Cahil Bey 
isminde bir maktep talebesi katili 
takip ediyordu. Katil Yerebatan 
caddesine çıkmıştı. Cahit Efendi 
oradan geçmekte olan polis 1281 
Kazım Efendiye bağırdı: 

- Kaçan katildir tut!.. Ni-
hayet katil Şengül hamamının 
karşısındaki yangın yerinde yakayı 
ele vermiştir. Katilin bıçağı da 
bir az sonra bu arsada otlar ve 
ve ısırganlar arasında butundu. 

Cinayetin Sebebi Nedir? 
Katil karakolda soğuk kanlı

lıkla itiraf ediyordu: 
- Bu kadınla burada ve Bor

sada beş sene beraber yaşadım. 
Geçen sene Borsada kendisini bı-

İzmirde Bir Mubayaa İşin
de Acele Da vranılnnş 

( Baş tarafı 1 inci sayfada j 
Ali Haydar Bey 12 • 14 mil stır
atinde, 600 beygirlik ve beş yüz 
kişi istiap eden az müstamel 
bir vapuru 21000 liraya terke
deceğini ve mukabilinde mal 
takas edeceğini bildirmiştir. Esa
sen bu zatin vapur takas mu
amelesine girişerek Körfez ve 
Liman İşleri İnhisar idaresine 
müracaat ettiği evvelce de ya
ulmış; fakat bu haber bir lstan
bul gazetesi tarafından tekzip 
edilmişti. 

Adnan 

çakla aynı yerden bir daha 
vurmuştum. Üç ay hapiste yatmış, 
200 lira kefaletle tahliye edil
miştim. 

Bir hafta evvel Vefada bir 
eve taşındık. Evden çıkma di
yordum. Benden habersiz çıkı
yormuş. Bugün takip ettim. Tür• 
bede yetiştim. Eve gidelim, de
dim, dönmedi. Sonrasını bilmi· 
yorum. 

Sablhe Hanım Klmdtr ? 
Sabiha hanı mm asıl ismi F at

madır. AnadoJuhisarında yeni 
mahallede kuyu sokağında 2 nu
maralı evde oturmaktadır. 35 
yaşlarındadır. Polis Recep efen
diden l6 yaŞlnda bir oğlu vardır. 
Geçeni rde Alemdar poli.s mev
kiine müracaat ederek lsmailin 
dayak \'e tehditlerinden şikayet 
etmiştir. 
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SA\FIYE Hanım 
ÇİFTLİK PARKINDAKİ 

saz heyetine bugünden itibaren iştirak edecektir. 

Çocukların neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
Kuınıhk, zafiyctı umumıyr ve 
aiDir rabatJulıldanna karıı bin· 
lcrct doktorlar tarafında.o tavsı· 

!C edile• 

k•net Ulc:ın• dOuyanıa bcr t .. 
ntıudc ya\ideler Yt çocuklar 
b6yllk bi~ mem1n11ıiytUr kollllll&• 
tak · pek bliyGk faidı görmrktt• 
dld~T. Her ccıaacdc bulunur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA"f I 

Esas 
302 

434 

VE EY1,AM BA KA-.. 
ANBU L UBESINDEN 
Kiralık Dül~kan 

Mevki ve nevi 
Tahtakale Rüstempaşa mahallesi Çamaşırcı 
sokak 4 numaralı dükkan 
Y edikule Fatih Sultan Mehmet mahallesi kapı 
arkasi Demirhane caddesi 5 No. lı dükkan 

Teminat 

15 

Balada yazılı emlak bilmüzayede kiraya verileceğinden 
liplerin 13-6-1932 Pazartesi saat onda şnbemize müracaatleri. 

5 
ta-

( 16) 

* Bügükadada Satılık Emlak 
Esas Mevkii ve Nevi l'eminat 
415 Büyükadada Karanfil mahallesi Tiryano sokak 

27 No. hane 40 
416 Büyükada Karanfil mahalle. Paskal sokak No. 26 30 
431 

" ti " 11 " 
No. 42 

3 - 4 hisse !O 
432 Büyükada Karanfil Mal. Fıstıklı sokak No. 4 arsa 30 

Balfida yazılı emlak bedelleri pesinen tesviye edilmek şartile 
bilmUzayene satılacağından taliplerin ye•;mi ihaleye müsndif 
20 - 6 - 932 Pazartesi günü saat on alhda şubemize müracaatleri. 

fyonkara İsar ade s yu 
öbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve İngiltereye ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 
Eski zaptiye 

-=~====~:::::"::~~::-!..:::.-
caddesi No. 20 ~~~~-:ı .... rt"t"'~......::::::;; 

~---~·~ 

Anlmra'da İST AN BUL PALAS 

ve LOKA TAS AÇILDI 
otelinin s:ı.btk binası İstanbul Palaı; oteli nanıilc açıldı. 
sıcak YO soğuk su, telefon tcısisatı, banyolu odaları, 

s. !onları, fc\ kalfLdo yeni mcfrt şat, ııezarcti ktımilcyi haiz 
tnr..ıça, hususi ve rcsını zin\fc:tlcr kabul edilir. 

İY AL Vakfın an: 
Şi H'de Meşrutiyet mahallesinde İzzetpaşa sokağında Valde apar

tımanının 4 No. lu dairesi ile Eminönünde Valde hanında l - 36 No. 
odalar prızarlık suretile talibi uhtesindedir. fsticara talip olaniarm 
yevmi müzayide olan haziranın 16 mcı perşembe günü saat on 
altıya kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Petevniyal Vakıf İdare
sıne veya Encümene mücracaat etmeleri. 

Dr. H O R H O R U N 
Zührevi ve idrar yolları tedavilianesi 
Taksim. Zambak sokak No . ..ıı. Tel: B. O. 3152 

SON POSTA Haziran 10 ~ 

tST ANBUL, GALATA ÇiNiLi RIHTIM HAN 

S. S. C. l. ( Ruııya ) Seyyah icin dünya111n en meraka.ver bir 
memlekotidir. Bu memleket her hafta ve batta hor gün daha 
fazla lıir alaka uyandırıyor. BERNARD SBA 11' 

So\·yct Ittiluıllını vnlıııı bir dofa 
... $. C. 1. de: . 

ziyaret otmıt olan her seyyah ve it adamı da bunu tasdik oyler. Çünkü 

Fevkalade gUzel ve bllhassa, seyyahlarda bUyUk bir alAka uyandıracak tabU manzaralar, 
Yeni bir hars ve mahiyeti itibarile dUnyamn yegane asri mUesseselerl, 
Muhteşem lnşaa ·, yeni fabrikalar, vUs'atterl itibarile bUtUn dUnyanın iktisadi hayatında 

Amll otan elektrik ve hldrollelektrltk fabrikalar. 
DUnyanm en bUyUk zirai çlftliklerl, 
Yeniden lnfa edllmlf sosyalist şehirler, 

Sovyet lttlhadında yaşayan yüzlerce kavlmlerln va mUstakll miltı mıntakalarm hayat, har• 
ve adellerlnl ve llh.. göreblllrslnlz. 

Bütün bunları görmek için her mevsimde Sovyet ittihadının bütün ölkelerine seyahatler tertip 
eeen " 1 N T U R 1 S T " ( Devlet Seyahat Ofisi ) şirketine müracaat ediniz. 

. URİST 
S. ~. C. 1. ( Hııı-yn J ııırı on iyi otel YO lokaııtalarıııı, Hiks otomobillerini, hor lisanda konuşan rehberlerini, 

sen alılar111 vu "1NTUR1 S T" in hiımetino müracaat eden diğer eşhasın emriuo anıda bulundurma.ktıı.dır. 
~:.:. ('. 1. niıı ş:ıyaııı tcınaşn yerlerinin "0 ıııücsscsclorinin ziyaretlerini tertip, şimcndöfcr, vupur biletlerini temin 
ve giriş \'O ~ıkış , izelcriııiıı nlm:·,ı:ısı kHlfctini deruhde oylor . 

• eyy.ılılar ar1.11l:ırına güre, seyalı:ıtleriııi ıııiiııferidoıı veya grup halinde icra ccl ·bilirler. 

ıo kişidt n aı iaıtirnk ctııır·ınek iizoro tertip eclilen grup seyah:ıtlorinde normal fiatlnrdan mUlıim bir tonıilM 
) apıl m:ıh t:ı<lır 

Dariilfunuıı talcbc,,i, ınutlcrri:;, ınu:ılliın, tabip, m!ihon<lis vo mfiınasil grup için bilhassa mutedil vo ohvon so
) ııhııt ııcrrtlcri. Dtı gilıi grııpl:ır iı;irı IH'r seyahate ıııa.lısu~ olm:ık iizore vo arıularıım göro hususi program ilzo
rinu ıntt:t}) c>n ırıM kil<'rt' <ltı se) ahatln tertip olunur . 

s. s. c. J. ye yapılacak seyahate müteallik bUtün hususatan öğrenllmesl için 

" İ N T U R İ S T ,, Şarkı Karlp MUmessıtllğlne müracaat ediniz. 

lstanbul Galata ÇEnlll Rıhtım ham 
letefon : Beyoğlu 2358, Telgraf adresi : lnturlst lstanbul 

Nil 6İMİM 
ata O Al. RI 

• ARll 

Bil 
• 

1 • 1.iil, 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~-

• • 
çın 

a m a r 
Aşağıda yazıh asrkeri lise ve orta mektepleri için hizalarında 

gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır. 
A ) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin aynı dere

cedeki mektepler için müseccel muallimi olmak ve yahut branşına 
nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

B ) - Haftada asgari l 5, azami 20 saat ders okutmak 
C ) - Talip olanların muvazzah adreslerini hnvi islidalarile Fiş -

Terciimei hallerini haziran 032 nihayetine kadar Askeri Liseler 
Müfettişliğine göndermeleri. 

D ) - Kabul edileceklerden bilahare ders senesi zarfında istifa ct
miyeceklerine dair Noterden musadclak bir taahhüt senedi alınacaktır. 

a e 
Kuleli Lisesi için : Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, Fransızca, 

Almanca. Ücret: 84.98 lira. 
Bursa Lisesi ıçın : Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya FransıLca, 

Almanca. Ücret: 98.108 lir. 
Maltepe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaıiye, Almanca. 

Ücret : 84.98 lira. 
Erzincan Ortamektebi için : Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye, 

fizik' Franstzca. Üceret: 108 llira. 

! ~~~~l~y!~· !.~.~ 
11arnamlar C'adde irıclcki rn uaycııır 
Jıunesindo iç hastalıklarrnı lıcrgi111 

kabul ve tedavi ~ 

Halepll ~ünnctçl Batı Zndo • 

SÜNN TÇI 
Ahmet Mahmut ııet' 

Sirkeci: lleşlr Kemal • M. Cevat ec:~~~ 1'·~ 
karşısında T. 21486. Kadıköy 6 yol ~ 

-AYY L ıı 
sı 

BAKKALİYE MAGAZA f 
AH MET ve SEZ f\ 

. 2Jg;J9 
lstaııbul, Ketenciler IG, ·rrl· 

Tenzilatlı fiatlarımız: gO 

Kesme şeker 
Toz şeker 
Makarna 

53 Kater TrakYB 'il) 
47 Anııdol fj) 

" lr ..n 23 Beyaz peyn JA' 

p· • TosY11 .40 z. Yağı Ayvahk 65 ırınç BoınbtıY 36 
z. ,, Edremit 60 " Hindiye 35 
Trab. yağı H· 100 • Rizon '/J 
Urfa ,, H. 140 1 " Çorba~ 
Sofra tuzu 10 ~ 

Son Posta Ma~•!1 
..-- , 

s n111 a.ı• 
Sahipleri ı Ali Ekrc:f 'ıiı i.atfl 
N..,.iyat Müdlrü • 


